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ಅದ್ಭುತಕರವಾದ್ ಸಭವಾರ್ಾಾಸೆೇವೆ 
ಎ.ಎಲ್. ಗಿಲ್ ರವರಿಂದ ಮುನುುಡಿ 

ಅದುುತಕರವಾದ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯ ಕುರತು ಕ ೈಪಿಡಿಯನುು ಪಾಕಾಶನ ಮಾಡುವ ಬಗ  ೆದ ೇವರು ಮಾತನಾಡಿದಾಗ, ನಮಮ 

ಆಲ ೂೇಚನ ಗಳಳ ತಕ್ಷಣವ ೇ ಮಲ ೇಷ್ಾಯದ ಜ ೂಹ ೂೇರ ಬಹೂಾನಲಿಲರುವ ಜಾನ್ ಎಜ್ಿೇಯೆಲ್ ರವರ ಕಡ ಗ  ಹ ೂೇಯಿತು. 1984 

ರಲಿಲ ಮಲ ೇಷ್ಾಯಕ ಿ ನಾವು ಮೊದಲ್ ಬಾರಗ  ಪಾವಾಸ ಹ ೂೇಗಿದಾಾಗ ನಾವು ಅವರನುು ಭ ೇಟಿಯಾದ ವು ಮತುು ಇವರಷ್ುು 

ಯೆೇಸುವಿಗಾಗಿ ಆತಮಗಳನುು ಗ ಲ್ುಲವ ಬಯಕ ಯಲಿಲ ಹ ಚುು ಮಗುನಾಗಿರುವ ಬ ೇರ  ವಯಕ್ತು ನಮಗ  ಗ ೂತಿುಲ್ಲ. ವಯಕ್ತುಯಿಿಂದ ವಯಕ್ತುಗ  

ಸುವಾತ್ ಿ ಸಾರುವುದು, ತನು ಸಭ ಯ ಗುಿಂಪನುು ನಡ ಸುವುದು, ಅಥವಾ ದ ೂಡಡ ದ ೂಡಡ ಸುವಾತ್ಾಿ ಕೂಟಗಳನುು 

ನಡ ಸುವುದು, ಸುವಾತಿಿಕನ ಕರ ಯುವಿಕ ಯು - ಅವರ ಕರ ಯುವಿಕ ಯು ಒಿಂದ ೇ ಆಗಿದ . 

ಅವರನುು ಭ ೇಟಿಯಾದಾಗಿನಿಂದ, ನಾವು ಪಶ್ಚುಮ ಮತುು ಪೂವಿ ಮಲ ೇಷ್ಾಯ, ಭಾರತ, ಪ್ಾಕ್ತಸಾುನ, ಮಾರಷ್ಸ್, ಅಿಂಡಮಾನ್ 

ದಿವೇಪಗಳಳ, ಫಿನ್್ಲಾಯಿಂಡ್, ಕ ೂರಯಾ ಮತುು ಯುನ ೈಟ ಡ್ ಸ ುೇಟ್ಗಳಲಿಲ ಒಟಿುಗ  ಸ ೇವ  ಮಾಡಿದ ಾೇವ . ಒಟಿುನಲಿಲ, ದ ೇವರು ತನು 

ವಾಕಯವನುು ಸೂಚಕಕಾಯಿಗಳಳ, ಅದುುತಗಳಳ ಮತುು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಅದುುತಗಳ  ಿಂದಿಗ  ದೃಢಪಡಿಸುವಾಗ ಸಾವಿರಾರು 

ಜನರು ಯೆೇಸುವಿನ ಬಳಿಗ  ಬರುತಿುರುವುದರ ಮೂಲ್ಕ ಅಪೊಸುಲ್ರ ಕೃತಯಗಳ ಪುಸುಕವು ಜ್ೇವಿಂತವಾಗಿರುವುದನುು ನಾವು 

ಕಿಂಡ ವು. ದ ೇವರ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತುಯ ಅದುುತ ಪಾದಶಿನಗಳಿಗ  ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವ ಮೂಲ್ಕ ಪಾತಿಯಿಂದು ಜನಾಿಂಗಿೇಯ 

ಮತುು ಧಾಮಿಿಕ ಹಿನ ುಲ ಯ ಜನರನುು ಸಾಶ್ಚಿಸುವುದು ಜಾನ್್ ರವರ ಸ ೇವ ಯಾಗಿದ . 

ಜಾನ್ ರವರು ಬರ ದಿರುವಿಂಥದಾನುು, ಅವರು ತನು ಜ್ೇವನದಲಿಲ ಸಾಬ್ಲೇತುಪಡಿಸ್ದಾಾರ . ಇದು ಸ್ದಾಧಿಂತಗಳ ಸಿಂಗಾಹವಲ್ಲ, 

ಆದರ  ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯ ಕ ಲ್ಸಗಳನುು ಮಾಡುವ ಮತುು ಜ್ೇವಮಾನವ ಲಾಲ ಕಲಿಯುವ ಮೂಲ್ಕ ಬರ ದಿರುವಿಂಥ್ಾಾಗಿದ . ಈ 

ಕ ೈಪಿಡಿಯನುು ನೇವು ಕಲಿಯುವಾಗ, ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯ ದ ೈನಿಂದಿನ ಒಡನಾಟದಲಿಲ ಮತುು ಜನಸಮೂಹಗಳ 

ಮುಿಂದ  ಅದುುತಕರವಾದ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯ ಸತಯವ ೇದದ ಉದಾಹರಣ ಗಳಳ ಕಾಯಿರೂಪದಲಿಲ ನಡ ಯುವವಿಂಥದುಾ 

ನಮಮನುು ರ ೂೇಮಾಿಂಚನಗ ೂಳಿಸುತುವ . 

ಯೆೇಸುವಿನ ಸ ೇವ ಯಲಿಲನ, ಆದಿ ಶ್ಚಷ್ಯರ ಮತುು ಪ್ ೇತಾ, ಯೇಹಾನ, ಫಿಲಿಪಾ ಹಾಗೂ ಪ್ೌಲ್ ರಿಂತಹ ಆದಿ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳ 

ಸ ೇವ ಯಲಿಲನ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯ ಉದಾಹರಣ ಗಳಿಿಂದ, ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯು ಯಾವಾಗಲ್ೂ ಅದುುತಗಳ  ಿಂದಿಗ  

ಕೂಡಿದಾಗಿದ  ಎಿಂದು ನಾವು ಕಲಿಯುತ್ ುೇವ . ಅದುುತಕರವಾದ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯನುು ಹ ೂರತುಪಡಿಸ್ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಗ  

ಬ ೇರ  ಯಾವುದ ೇ ಸತಯವ ೇದದ ವಿಧಾನವಿಲ್ಲ. 

ದ ೇವರು ನಮಮ ಜ್ೇವಮಾನದಲಿಲ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಗ  ಅದುುತಗಳನುು ಪುನಃಸಾಾಪಿಸುತಿುದಾಾನ . ಈಗ, ಆತನು 

ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳ ಅನುದಿನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವುದರಲಿಲ ಅದುುತಗಳನುು ಪುನಃಸಾಾಪಿಸುತಿುದಾಾನ . ಸುವಾತ್ ಿಯನುು ಸಾರುತ್ಾು 

ನಿಂಬುವವರಿಂದ ಸೂಚಕಕಾಯಿಗಳಳ ನಡ ಯುತುವ  ಎಿಂದು ಯೆೇಸು ಶ್ ಾೇಷ್ಠ ಅಥವಾ ಮಹಾ ಆಜ್ಞ ಯಲಿಲ ಸಾಷ್ುಪಡಿಸ್ದನು. 

ಆತನು ಬ್ಲಟುು ಹ ೂೇಗುವಾಗ ಹ ೇಳಿದ ಮಾತುಗಳಳ ಇಿಂದು ನಾವು ಅವುಗಳನುು ಕಾಯಿರೂಪಕ ಿ ತರುವಿಂತ್  

ಒತ್ಾುಯಿಸುತಿುೇವ : "ಅವರು ರ ೂೇಗಿಗಳ ಮೇಲ  ಕ ೈಯಿಡುವರು, ಮತುು ಅವರು ಗುಣವಾಗುವರು." 

ಆದಿ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಿಂತ್  ಕರ ಯಲ್ಾಟುವರು, ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲ್ಾಟುವರು ಮತುು ಬಲ್ಹ ೂಿಂದಿದವರು ಆಗಿರುವ ನಾವು ಆತನ 

ಸುವಾತ್ ಿಯನುು ಸಾರುವಾಗ ಕತಿನು ನಮೊಮಿಂದಿಗ  ಕ ಲ್ಸ ಮಾಡುವ ಸಿಂತ್ ೂೇಷ್ವನುು ನಾವು ಅನುಭವಿಸುತ್ ುೇವ . 
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"ಇತುಲಾಗಿ ಅವರು ಹ ೂರಟುಹ ೂೇಗಿ ಎಲ ಲಲಿಲಯೂ ಸುವಾತ್ ಿಯನುು ಸಾರದರು. ಮತುು ಕತಿನು ಅವರ ಕೂಡ ಕ ಲ್ಸ 

ಮಾಡುತ್ಾು, ಸೂಚಕಕಾಯಿಗಳಿಿಂದ ಸುವಾತ್ ಿಯ ವಾಕಯವನುು ಬಲ್ಪಡಿಸುತ್ಾು ಇದಾನು." 

ಸುಿಂದರ ದಾವರ ಎಿಂದು ಕರ ಯುವ ಬಾಗಿಲ್ ಬಳಿ ಮಲ್ಗಿದಾ ಕುಿಂಟನಗ  ಪ್ ೇತಾ ಮತುು ಯೇಹಾನರು ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕ ಯ 

ಸ ೇವ ಯನುು ಮಾಡಿದಾಗ, ಜನಸಮೂಹವು ಕೂಡಿ ಬಿಂತು. ಆ ಅದುುತದ ಮೂಲ್ವಾದ ಯೆೇಸುವಿನ ಬಗ  ೆ ಪ್ ೇತಾನು 

ಬ ೂೇಧಿಸ್ದನು ಮತುು ಐದು ಸಾವಿರ ಜನರು ಸಿಂದ ೇಶವನುು ಕ ೇಳಿ ನಿಂಬ್ಲದಾರು. 

ಫಿಲಿಪಾನು ಸಮಾಯಿಕ ಿ ಹ ೂೇದನು ಮತುು ಜನಸಮೂಹವು ಫಿಲಿಪಾನ ಮಾತುಗಳನುು ಕ ೇಳಿದಾಗ ಹಾಗೂ ಅವನು ಮಾಡಿದ 

ಅದುುತಕರವಾದ ಸೂಚಕಕಾಯಿಗಳನುು ನ ೂೇಡಿದಾಗ, ಅವನು ಹ ೇಳಿದ ಮಾತಿಗ  ಅವರು ಹ ಚುು ಲ್ಕ್ಷಯ ಕ ೂಟುರು. ದ ವವಗಳಳ 

ಕ್ತರುಚುತ್ಾು ಹ ೂರಬಿಂದವು. ಅನ ೇಕ ಪ್ಾಶವಿವಾಯು ರ ೂೇಗಿಗಳಳ ಮತುು ಕುಿಂಟರು ವಾಸ್ಯಾದರು. ಆದಾರಿಂದ ಆ ಪಟುಣದಲಿಲ 

ಬಹು ಸಿಂತ್ ೂೇಷ್ವಾಯಿತು. “ಸಮಾಯಿದವರು ದ ೇವರ ವಾಕಯವನುು ಸ್ವೇಕರಸ್ದ ವತಿಮಾನವನುು ಯೆರೂಸಲ ೇಮಿನಲಿಲದಾ 

ಅಪೊಸುಲ್ರು ಕ ೇಳಿ ...” ಎಿಂದು ಘಟನ ಯು ಮುಿಂದುವರಯುತುದ . ಇಡಿೇ ಪಟುಣವು ಯೆೇಸುವನುು ಅಿಂಗಿೇಕರಸ್ಕ ೂಿಂಡಿತುು 

ಎಿಂದು ತ್ ೂೇರುತುದ ! 

ಪ್ೌಲ್ನು ಹಿೇಗ  ಬರ ದನು, "ನನು ಬ ೂೇಧನ ಯಲಿಲಯೂ ಪಾಸಿಂಗದಲಿಲಯೂ ಮನವೊಲಿಸುವ ಜ್ಞಾನವಾಕಯಗಳನುು ನಾನು 

ಪಾಯೇಗಿಸದ ೇ ದ ೇವರಾತಮನ ಬಲ್ವನುು ತ್ ೂೇಪಿಡಿಸುವ ವಾಕಯಗಳನ ುೇ ಪಾಯೇಗಿಸ್ದ ನು." ಎಫ ಸದಲಿಲನ ಪ್ೌಲ್ನ 

ಉಪದ ೇಶವು ಮತುು ಬ ೂೇಧನ ಯು ಅದುುತಗಳ  ಿಂದಿಗ  ಕೂಡಿತುು. "ದ ೇವರು ಪ್ೌಲ್ನ ಕ ೈಯಿಿಂದ ವಿಶ್ ೇಷ್ವಾದ 

ಮಹತ್ಾಿಯಿಗಳನುು ನಡಿಸುತ್ಾು ಇದಾದರಿಂದ ಜನರು ಅವನ ಮೈಮೇಲಿನಿಂದ ಕ ೈವಸರಗಳನೂು ಉಡಿವಸರಗಳನೂು ತಿಂದು 

ರ ೂೇಗಿಗಳ ಮೇಲ  ಹಾಕಲ್ು ಅವರವರ ರ ೂೇಗಗಳಳ ವಾಸ್ಯಾದವು, ದ ವವಗಳ  ಬ್ಲಟುುಹ ೂೇದವು." 

ಸುವಾತ್ ಿಯನುು ನಮಮ ಪಕಿದ ಮನ ಯವರಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯ ಕಟುಕಡ ಯವರಗ  ಹ ೂೇಗಿ ಸಾರುವುದಕಾಿಗಲಿ 

ಬ ೇಕಾದ ಕ್ತೇಲಿಕ ೈಯು ಈ ಶಕ್ತುಯುತವಾದ ಅಧಯಯನದಲಿಲ ದ ೂರಕುತುದ . ಇದು ಪಾತಿಯಬಬ ವಿಶ್ಾವಸ್ಯ ಕ ೈಗ  ಪುನಃಸಾಾಪಿಸ್ 

ಕ ೂಡಲ್ಾಟು ಅದುುತಕರವಾದ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ  ಆಗಿದ . 
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ಬೆ ೀಧಕರಗೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಾಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತ್ತ 

ಅದುುತಕರವಾದ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯು ಶಕ್ತುಯುತವಾದ ಅಧಯಯನವಾಗಿದ , ಇದು ಅದುುತಕರವಾದ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯ 

ಮೂಲ್ಕ ಅಿಂತಯಕಾಲ್ದ ಸುಗಿೆಯ ಸಮಯದಲಿಲ ಅನುದಿನ ಆತಮಗಳನುು ಗ ಲ್ುಲವಿಂತ್  ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳನುು ನಡಿಸುತುದ . ದ ೇವರು 
ತನು ವಾಕಯವನುು ಸೂಚಕಕಾಯಿಗಳ, ಅದುುತಗಳ ಮತುು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಅದುುತಗಳ ಮೂಲ್ಕ ದೃಢಡಿಸುವಾಗ 

ನಶ್ಚಸ್ಹ ೂೇದವರಗ  ಸುವಾತ್ ಿಯನುು ತಲ್ುಪಿಸುವ ಸಿಂತ್ ೂೇಷ್ವನುು ಅಪೊಸುಲ್ರ ಕೃತಯಗಳ ಪುಸುಕದಲಿಲರುವ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಳ 
ಅನುಭವಿಸ್ದಿಂತ್ ಯೆೇ ನಾವು ಸಹ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. 

ಈ ಕ ೂೇಸ್ಿ ಅನುು ಕಲಿಸುವ ಮೊದಲ್ು, ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ  ಮತುು ಶ್ ಾೇಷ್ಠ ಆಜ್ಞ ಗ  ಸಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ ದ ೇವರ ವಾಕಯದ ಸತಯಗಳಿಿಂದ 

ನಮಮನುು ನೇವು ತುಿಂಬ್ಲಸ್ಕ ೂಳಿುರ ಎಿಂದು ನಾವು ಸಲ್ಹ  ನೇಡುತ್ ುೇವ . ಪವಿತ್ಾಾತಮನ ಶಕ್ತುಯ ವರಗಳನುು "ನಮೊಮಳಗ  
ಉರಯುವಿಂತ್  ಮಾಡಿರ" ಮತುು "ಪಾಜವಲಿಸುವಿಂತ್  ಮಾಡಿರ" ಎಿಂದು ನಾವು ಸಲ್ಹ  ನೇಡುತ್ ುೇವ , ಇದರಿಂದ ದ ೇವರು ತನು 
ವಾಕಯವನುು ಸೂಚಕಕಾಯಿಗಳ ಮತುು ಅದುುತಗಳ ಮೂಲ್ಕ ನರಿಂತರವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸುತ್ಾುನ . ನೇವು ಈ ಸತಯಗಳನುು 
ಇತರರಗ  ತಿಳಿಸ್ಕ ೂಡುವಾಗ ನೇವು ಬಳಸುವುದಕಾಿಗಿ ರೂಪರ ೇಖ ಯನುು ಈ ಕ ೈಪಿಡಿಯು ಒದಗಿಸುತುದ  ಇದರಿಂದ ಅವರು 
ತಮಮ ಅನುದಿನದ ಜ್ೇವನದಲಿಲ ಅದುುತಕರವಾದ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯ ಸಿಂತ್ ೂೇಷ್ವನುು ಸಹ ಅನುಭವಿಸುವರು. 

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೆ ೋಧನೆಗೆ ವೆೈಯಕ್ತಿಕ ಜೋವನದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿವೆ. ಲೆೋಖಕನು ಈ ಕೃತಿಯಿಂದ 

ಇವುಗಳನುು ಬಿಟ್ುುಬಿಟ್ಟುದಾಾನೆ, ಇದರಿಿಂದಾಗಿ ಬೆ ೋಧಕನು ತ್ನು ಸ್ವಿಂತ್ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ವಿದಾಯರ್ಥಿಗಳು 
ಸ್ಿಂಬಿಂಧಕಲ್ಪಿಸ್ಲು ಸಾಧಯವಾಗುವಿಂತ್ಹ ಇತ್ರ ಉದಾಹರಣೆಗಳನುು ಬಳಸ್ಬಹುದು. 

ಪವಿತ್ಾಾತ್ಮನೆೋ ನಮಗೆ ಎಲಲವನುು ಬೆ ೋಧಿಸ್ಲು ಬಿಂದಿದಾಾನೆ ಎಿಂದು ಯಾವಾಗಲ  ನೆನಪಿನಲ್ಪಲಡಬೆೋಕು ಮತ್ುಿ ನಾವು 
ಅಧಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ನಾವು ಬೆ ೋಧಿಸ್ುವಾಗ ನಾವು ಯಾವಾಗಲ  ಪವಿತ್ಾಾತ್ಮನಿಂದ ಬಲವನುು ಹೆ ಿಂದಬೆೋಕು 
ಮತ್ುಿ ಆತ್ನಿಂದ ನಡೆಸ್ಲಿಡಬೆೋಕು. 

ವೆೈಯಕಿ್ತಕ ಅಥವಾ ಗುಿಂಪು ಅಧಯಯನಗಳಗೆ, ಸ್ತ್ಯವೆೋದ ಅಧಯಯನ ಶಾಲೆಗಳಗೆ, ಭಾನುವಾರ ಶಾಲೆಗಳಗೆ ಮತ್ು ಿಮನೆ 
ಗುಿಂಪುಗಳಗೆ ಈ ಅಧಯಯನವು ಅತ್ುಯತ್ಮಿವಾಗಿದೆ. ಅಧಯಯನದ ಸ್ಮಯದಲ್ಪಲ ಬೆ ೋಧಕ ಮತ್ುಿ ವಿದಾಯರ್ಥಿ ಇಬಬರ  ಈ 

ಕೆೈಪಿಡಿಯ ಪಾತಿಗಳನುು ಹೆ ಿಂದಿರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖಯವಾಗಿರುತ್ಿದೆ. 

ಅತ್ುಯತ್ಮಿ ಪುಸ್ಕಿಗಳಲ್ಪಲ ಬರೆಯಲಾಗುತ್ಿದೆ, ಅವುಗಳಗೆ ಅಡಿಗೆರೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ಿದೆ, ಧ್ಾಯನಸ್ಲಾಗುತ್ಿದೆ ಮತ್ುಿ ಮನನ 

ಮಾಡಲಾಗುತ್ಿದೆ. ನಮಮ ಟ್ಟಪಿಣಿಗಳಗಾಗಿ ಮತ್ು ಿಟ್ಟೋಕೆಗಳಗಾಗಿ ನಾವು ಜಾಗವನುು ಬಿಟ್ಟುದೆಾೋವೆ. ಪರಾಮಶೆಿಗಾಗಿ ಮತ್ು ಿ
ವಿಷಯಗಳನುು ಪುನಃ ಕಿಂಡುಕೆ ಳುುವುದಕಾಾಗಿ ನಮಗೆ ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡಲು ತ್ವರಿತ್ವಾಗಿ ಉಲೆಲೋಖಿಸ್ುವ ವಯವಸೆಯೆಿಂದಿಗೆ 
ಪುಸ್ಿಕದರ ಪವನುು ವಿನಾಯಸ್ಗೆ ಳಸ್ಲಾಗಿದೆ. ಪಾತಿಯಬಬ ವಯಕ್ತಿಯು ಈ ವಿಷಯವನುು ಅಧಯಯನ ಮಾಡಿದ ನಿಂತ್ರ 

ಇತ್ರರಿಗೆ ವಿಷಯಗಳನುು ಬೆ ೋಧಿಸ್ಲು ಈ ವಿಶೆೋಷ ಪುಸ್ಿಕದರ ಪವು ಸಾಧಯವಾಗಿಸ್ುತ್ಿದೆ. 

ಪೌಲನು ತಿಮೊಥೆಯನಗೆ ಹೋಗೆ ಬರೆದನು: 

ನೀನತ ನನನಿಂದ ಅನೆೀಕ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಮತಿಂದ್ೆ ಕೆೀಳಿದ ಉಪದ್ೆೀಶವನತನ ಇತ್ರರಗೆ ಬೆ ೀಧಿಸಶಕುರಾದ ನಿಂಬಿಗಸು 
ಮನತಷ್ಾರಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೆ ಡತ 2 ತಿಮೊಥೆ 2:2 

ಈ ಕೆ ೋರ್ಸಿ ಅನುು ಮೈಿಂಡ್ಸ (ಮಿನಸ್ಟ್ರಿ ಡೆವೆಲಾಪಮಿಂಟಸ್ಟ್ರಸ್ುಮ್ MINDS) ವಿನಾಯಸ್ದಲ್ಪಲ ಪಾಾಯೋಗಿಕ 

ಭಾಗವಹಸ್ುವಿಕೆಯ ಬೆೈಬಲ್ ಕೆ ೋರ್ಸಿ ಆಗಿ ವಿನಾಯಸ್ಗೆ ಳಸ್ಲಾಗಿದೆ, ಇದು ವಿಷಯಕಾಮವಾದ ಕಲ್ಪಕೆಗಾಗಿ ವಿಶೆೋಷವಾಗಿ 

ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸ್ಟ್ರದ ವಿಧ್ಾನವಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಕಲಿನೆಯನುು ಜೋವನದಲ್ಪಲ ವೃದಿಿಗಾಗಿ, ಸೆೋವೆಗಾಗಿ ಮತ್ುಿ ವಿದಾಯರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷಯದ 

ಬೆ ೋಧನೆಗಾಗಿ ವಿನಾಯಸ್ಗೆ ಳಸ್ಲಾಗಿದೆ. ಮಾಜ ವಿದಾಯರ್ಥಿಗಳು, ಈ ಕೆೈಪಿಡಿಯನುು ಬಳಸ್ುವ ಮ ಲಕ, ಈ ಕೆ ೋರ್ಸಿ ಅನುು 
ಇತ್ರರಿಗೆ ಸ್ುಲಭವಾಗಿ ಕಲ್ಪಸ್ಬಹುದು. 
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ಪ್ಾಠ ಒಿಂದ್ಭ 

ಶ್ೆಾೇಷಠ ಆಜ್ಞೆ 
ಯೆೇಸು ಭೂಮಿಯನುು ಬ್ಲಟುುಹ ೂೇಗುವ ಮುನು ತನು ಅಿಂತಿಮ 

ಅಜ್ಞ ಗಳನುು ಕ ೂಟುನು. ಈ ಮಾತುಗಳನುು ಶ್ ಾೇಷ್ಠ/ಮಹಾ ಆಜ್ಞ  ಎಿಂದು 
ಕರ ಯುತ್ಾುರ . 

ಶ್ ಾೇಷ್ಠ/ಮಹಾ ಆಜ್ಞ  ಕ ೇವಲ್ ಒಿಂದು ಸಲ್ಹ  ಅಥವಾ ವಿನಿಂತಿ ಅಲ್ಲ. 
ಇದು ರಾಜಾಧಿರಾಜನ ಮತುು ಕತ್ಾಿಧಿಕತಿನ ಆಜ್ಞ ಯಾಗಿದ ! 
ಸೂಚಕಕಾಯಿಗಳ ಮತುು ಅದುುತಕಾಯಿಗಳ್ ಮೂಲ್ಕವಾಗಿ 

ಯೆೇಸುವಿನ ಸಿಂಪೂಣಿ ಸ ೇವ ಯನುು ನಾವು ಭೂಮಿಯ 

ಕಟುಕಡ ಯವರ ಗ  ಕ ೂಿಂಡ ೂಯಯಬ ೇಕು ಎಿಂದು ಯೆೇಸು ಹ ೇಳಿದನು. 
ಇದು ಪಾತಿಯಬಬ ವಿಶ್ಾವಸ್ಯ ಗುರಯಾಗಿರಬ ೇಕು. 

ಶ್ ಾೇಷ್ಠ/ಮಹಾ ಆಜ್ಞ ಯು ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಯ ಪಾಮುಖ 

ಮಿಷ್ನ್/ನಯೇಗವಾಗಿದ . ನಮಮ ನಯೇಗಗಳಳ, ಗುರಗಳಳ ಮತುು 
ಕಾಯಿತಿಂತಾಗಳ ಬಗ  ೆ ಸಾಷ್ುವಾದ ದಶಿನವನುು 
ಉಳುವರಾಗಿರುವುದು ಲ ೂೇಕದ ಸುವಾತಿಿಕರಣಕ ಿ ಬ ೇಕಾದ 

ಪಾಮುಖ ಅಿಂಶವಾಗಿದ . 

ಅದುುತಕರವಾದ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯು ಒಿಂದು ಕಾಯಿಕಾಮವಾಗಿ 

ಇರಬಾರದು ಆದರ  ಒಳಗಿನ ಬ ಿಂಕ್ತಯಿಿಂದ ಬರುವಿಂಥದುಾ 
ಆಗಿರಬ ೇಕು. 

ಶ್ೆಾೇಷಠ ಆಜ್ಞೆ 

ಮತ್ಾುಯ ಮತುು ಮಾಕಿ ಇಬಬರೂ ಶ್ ಾೇಷ್ಠ/ಮಹಾ ಆಜ್ಞ ಯಾಗಿರುವ 

ಯೆೇಸುವಿನ ಅಿಂತಿಮ ಮಾತುಗಳನುು ಬರ ದಿದಾಾರ . 

ಮ್ರ್ಾುಯ 28:19,20 “ಆದ್ದರಿಂದ್ ನೇವು ಹೊೇರಟಭಹೊೇಗಿ ಎಲಾಲ 
ದೆೇಶಗಳ ಜನರನಭು ಶಿಷಯರನಾುಗಿ ಮಾಡಿರ ಅವರಗೆ ತಿಂದೆಯ 

ಮ್ಗನ ಪವಿರ್ಾಾತಮನ ಹೆಸರನಲಿಲ ದೇಕ್ಷಾಸಾುನಮಾಡಿಸಿ, ನಾನಭ 
ನಮ್ಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದನೆುಲಾಲ ಕಾಪ್ಾಡಿಕೊಳುುವದ್ಕೆಕ ಅವರಗೆ 
ಉಪದೆೇಶ ಮಾಡಿರ. ನೊೇಡಿರ, ನಾನಭ ಯಭಗದ್ 

ಸಮಾಪಿುಯವರೆಗೂ ಎಲಾಲ ದವಸ ನಮ್ಮ ಸಿಂಗಡ ಇರಭರ್ೆುೇನೆ ಎಿಂದ್ಭ 
ಹೆೇಳಿದ್ನಭ.” ಆಮೆನ. 
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ಮಾಕಾ 16:15-18 ಆ ಮೆೇಲೆ ಅವರಗೆ ನೇವು ಲೊೇಕದ್ ಎಲಾಲ ಕಡೆಗೆ 
ಹೊೇಗಿ ಜಗತಿುಗೆಲಾಲ ಸಭವಾರ್ೆಾಯನಭು ಸಾರರ. ನಿಂಬಿ 

ದೇಕ್ಷಾಸಾುನಮಾಡಿಸಿಕೊಳುುವವನಭ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಿಂದ್ಭವನಭ. ನಿಂಬದೆೇ 
ಹೊೇಗಭವವನಭ ದ್ಿಂಡನೆಗೆ ಗಭರಯಾಗಭವನಭ. ಇದ್ಲಲದೆ 
ನಿಂಬಭವವರಿಂದ್ ಈ ಸೂಚಕಕಾಯಾಗಳು ಉಿಂಟಾಗಭವವು. ನನು 
ಹೆಸರನಭು ಹೆೇಳಿ ದೆವಾಗಳನಭು ಬಿಡಿಸಭವರಭ. ಹೊಸ ಭಾಷೆಗಳನಭು 
ಮಾರ್ಾಡಭವರಭ. ಹಾವುಗಳನಭು ಎತಭುವರಭ. ವಿಷಪದಾರ್ಾಗಳ 

ನೆುನಾದ್ರೂ ಕಭಡಿದ್ರೂ ಅವರಗೆ ಯಾವ ಕೆೇಡೂ ಆಗಭವದಲಲ. ಅವರಭ 
ರೊೇಗಿಗಳ ಮೆೇಲೆ ಕೆೈಯಿಟಿರೆ ಇವರಗೆ ಗಭಣವಾಗಭವದ್ಭ ಎಿಂದ್ಭ 
ಹೆೇಳಿದ್ನಭ.  

“ಹೊೇಗಿ” 

"ಹ ೂೇಗಿ ಜಗತಿುಗ ಲಾಲ ಸುವಾತ್ ಿಯನುು ಸಾರರ" ಎಿಂದು ಯೆೇಸು 
ಆಜ್ಞಾಪಿಸ್ದಾಗ ನಶ್ಚಸ್ಹ ೂೇಗುತಿುರುವ ಲ ೂೇಕದ ಮೇಲಿರುವ 

ಯೆೇಸುವಿನ ಪಿಾೇತಿಯು ಮತುು ಕರುಣ ಯು ಪಾಕಟವಾಯಿತು. 

ಅವರ ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಯಿಿಂದ ಮಿಷ್ನರಯಾಗಿ ವಿದ ೇಶಕ ಿ 
ಕಳಳಹಿಸಲ್ಾಡದ ಕಾರಣ “ಹ ೂೇಗಿ” ಎಿಂಬ ಪದವು ಅವರಗ  
ಅನವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಿಂದು ಅನ ೇಕರು ಭಾವಿಸ್ದಾಾರ . ಅವರು, 
"ನಾನು ದ ೇವರಿಂದ ಕರ ಯಲ್ಾಟಿುಲ್ಲ. ನನು ಕುಟುಿಂಬದ ಅಗತಯಗಳನುು 
ಪೂರ ೈಸಲ್ು ನಾನು ಕ ಲ್ಸ ಮಾಡಬ ೇಕಾಗಿದ " ಎಿಂದು 
ಯೇಚಿಸುತ್ಾುರ . "ನಾನು ಮನ ಯಲಿಲರಬ ೇಕು ಕ ಲ್ಸ ಮಾಡಬ ೇಕು 
ಮತುು ಇತರರು ಹ ೂೇಗುವಿಂತ್  ಬ ಿಂಬಲ್ ಕ ೂಡಬ ೇಕು ಎಿಂದು 
ದ ೇವರು ಬಯಸುತ್ಾುನ " ಎಿಂದು ಅವರು ಯೇಚಿಸ್ರಬಹುದು. 

ಶ್ ಾೇಷ್ಠ/ಮಹಾ ಆಜ್ಞ ಯಲಿಲ “ಹ ೂೇಗಿ” ಎಿಂದು ಭಾಷ್ಾಿಂತರ ಮಾಡಿರುವ 

ಪದಗಳಳ ನೇವು ಹ ೂೇಗುತಿುರುವಾಗ ಎಿಂದಥಿವನುು ಕ ೂಡುತುದ . 
ಪಾತಿಯಬಬ ವಿಶ್ಾವಸ್ಯು ತಮಮ ದ ೈನಿಂದಿನ ಜ್ೇವನದ ಕಾಯಿದಲಿಲ 
ಹ ೂೇಗುತ್ಾುನ . ಹ ೂರಟುಹ ೂೇಗಿ ಎಿಂಬ ಯೆೇಸುವಿನ ಆಜ್ಞ ಯು 
ಮಿಷ್ನರ ಕರ ಯುವಿಕ ಯುಳು ಆಯಾ ಕ ಲ್ವರಗ  ಮಾತಾ 
ಸ್ೇಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಈ ಆಜ್ಞ ಯು ಎಲಾಲ 
ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಆಗಿತುು ಮತುು ಈಗಲ್ೂ ಹಾಗ ಯೆೇ ಇದ . ಇದು 
ಎಲಿಲಗಾದರೂ ಅಿಂದರ : ಕ ಲ್ಸಕ ಿ; ಶ್ಾಲ ಗ ; ಶ್ಾಪಿಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ು; 
ಸ ುೇಹಿತರನುು, ಕುಟುಿಂಬದವರನುು ಅಥವಾ ನ ರ ಹ ೂರ ಯವರನುು 
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ಭ ೇಟಿ ಮಾಡಲ್ು ಹ ೂೇಗುವ ಪಾತಿಯಬಬರಗೂ ಅನವಯವಾಗುತುದ ; 
ಅವರು ಜ್ೇವನದ ದಿನನತಯ ಕಾಯಿಗಳನುು ಮಾಡಲ್ು ಹ ೂೇಗುವ 

ಎಲಾಲ ಕಡ ಗಳಿಗೂ ಅನವಯವಾಗುತುದ . 

ಯೆೇಸು, “ನೇವು ಜ್ೇವನದ ದಿನನತಯದ ಕಾಯಿಗಳನುು ಮಾಡಲ್ು 
ಹ ೂೇಗುವಾಗ, ನೇವು ಪಾತಿಯಿಂದು ಜ್ೇವಿಗೂ ನನು 
ಸುವಾತ್ ಿಯನುು ಸಾರಬ ೇಕು!” ಎಿಂದು ಹ ೇಳಿದನು. ಯೆೇಸು 
ಕ್ತಾಸುನಲಿಲರುವ ಪಾತಿಯಬಬ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗೂ ಶ್ ಾೇಷ್ಠ/ಮಹಾ ಆಜ್ಞ ಯನುು 
ಕ ೂಡಲಾಗಿದ . 

ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯು ಆರಸ್ಕ ೂಿಂಡ ಕ ಲ್ವರು ಮಾತಾ 
ಮಾಡಬ ೇಕಾದ ಕ ಲ್ಸವಲ್ಲ. ಸಭ ಯಲಿಲ ಸುವಾತಿಿಕರಾಗಿ 

ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಲ್ು ದ ೇವರು ಕರ ದಿರುವವರು ಮಾತಾ 
ಮಾಡಬ ೇಕಾದ ಕ ಲ್ಸವಲ್ಲ. 

ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯು ನಮಮ ಸಭ ಯ ಕಾಯಿಕಾಮದಲಿಲ 
ಸುವಾತ್ ಿಯ ಸಾಕ್ಷಿ ಹ ೇಳಲ್ು ಹ ೂರಡುವ ಸಮಯ ಬಿಂದಾಗ ನಾವು 
ವಾರಕ ೂಿಮಮ ಮಾತಾ ಮಾಡುವ ಕ ಲ್ಸವಲ್ಲ. ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯು 
ಜ್ೇವನ ಶ್ ೈಲಿಯಾಗಬ ೇಕು. ಇದು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ೂಲ 
ಮಾಡಬ ೇಕಾದ ಕ ಲ್ಸವಾಗಿದ . 

ಲೊೇಕದ್ ಎಲಾಲ ಕಡೆಗೆ 

ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯ ಕುರತ್ಾದ ಸಭ ಯ ಜವಾಬಾಾರಯು ಅದರ 

ಪಟುಣಕ ಿ ಮಾತಾ ಸ್ೇಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಿಂದು ಯೆೇಸು ಸಾಷ್ುಪಡಿಸ್ದನು. 
ಅವರು ಸುವಾತ್ ಿಯನುು ಲ ೂೇಕದ ಎಲಾಲ ಕಡ ಗ  
ಕ ೂಿಂಡ ೂಯಯಬ ೇಕ್ತತುು. ಪಾತಿಯಬಬ ವಿಶ್ಾವಸ್ಯನುು ವಿದ ೇಶಕ ಿ 
ಕರ ದ ೂಯುಯವುದಿಲ್ಲ, ಆದರ  ಪಾತಿಯಬಬ ವಿಶ್ಾವಸ್ಯು ಲ ೂೇಕದ 

ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯಲಿಲ ಸಕ್ತಾಯವಾಗಿ ತ್ ೂಡಗಿಕ ೂಳುಬ ೇಕು. 
ಕ ಲ್ವರನುು ಕ ೂಡುವ ಮೂಲ್ಕ ಕಳಳಹಿಸಬ ೇಕು, ಕ ಲ್ವರು 
ಹ ೂೇಗಬ ೇಕು, ಆದರ  ಎಲ್ಲರೂ ಅವರು ಹ ೂೇದಲ ಲಲಾಲ 
ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರಬ ೇಕು. 

ಅಪೊಸುಲ್ ಪ್ೌಲ್ನು ಬರ ದದ ಾೇನಿಂದರ , 

2 ಕೊರಿಂರ್ 10:16 ನಮ್ಗೆ ಆಚೆಯಿರಭವ ಸಿೇಮೆಗಳಲಿಲ 
ಸಭವಾರ್ೆಾಯನಭು ಸಾರಭವೆವೆಿಂಬ ನರೇಕ್ಷೆ ನಮ್ಗಭಿಂಟಭ. ... 
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ಸುವಾತ್ ಿ ತಲ್ುಪದ ಆತಮಗಳಿಗ  ಸುವಾತ್ ಿಯನುು ತಲ್ುಪಿಸಲ್ು 
ಸಭ ಯು ತನು ಆಚ ಗಿನ ಪ್ಾಾಿಂತಯಗಳ ಕಡ ಗ  ಹ ೂೇಗಬ ೇಕು. ಅದು 
ಲ ೂೇಕದ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಗ  ಹ ೂಸ ಕರ ಯನುು 
ಹ ೂಿಂದಿಕ ೂಳುಬ ೇಕು. ಸಭ ಯ ಪಾಧಾನ ಕಾಯಿಭಾರವು 
ಲ ೂೇಕಕ ಿಲಾಲ ಸುವಾತ್ ಿ ಸಾಋುವುದು ಆಗಿದ . 

ಸಭ ಯು ಅಳಿಯದ ೇ ಉಳಿಯುವುದಕ್ತಿರುವ ಏಕ ೈಕ ಮಾಗಿವು 
ಆತಮಗಳನುು ಗ ಲ್ುಲವುದು ಆಗಿದ . ಸಭ ಯು ಅದುುತಕರವಾದ 

ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯ ಬ ಿಂಕ್ತಯಲಿಲ ಹುಟಿುತು ಮತುು ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಳ 
ನಶ್ಚಸ್ಹ ೂೇಗುತಿುರುವವರಗ  ಸುವಾತ್ ಿಯನುು ತಲ್ುಪಿಸುವುದನುು 
ನಲಿಲಸ್ದಾಗ ಅದು ಅವನತಿಯತು ಸಾಗುತುದ . 

ಪಾತಿಯಿಂದ್ಭ ಸೃಷ್ಟಿಗೂ 

ಜಾಗತಿಕ ಸುಗಿೆಯ, ಲ ೂೇಕದ ಸುವಾತಿಿಕರಣದ ಕುರತ್ಾಗಿರುವ 

ದ ೇವರ ಯೇಜನ ಯು ಎಿಂದಿಗೂ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇಿಂದಿಗೂ 

ಲ ೂೇಕದ ಎಲಾಲ ಕಡ ಗ  ಹ ೂೇಗಿ ಪಾತಿಯಿಂದು ಸೃಷುಗೂ 

ಸುವಾತ್ ಿಯನುು ಸಾರಬ ೇಕು, ದ ೇವರು ವಾಗಾಾನ ಮಾಡಿದಿಂತ್ ಯೆೇ 
ಸೂಚಕಕಾಯಿಗಳಳ ಮತುು ಅದುುತಗಳನುು ನಡ ಯುವಿಂತ್  ತನು 
ವಾಕಯವನುು ದೃಢಪಡಿಸಲ್ು ನಾವು ಅನುವು ಮಾಡಿಕ ೂಡಬ ೇಕು. 

ಪಾತಿಯಬಬ ವಿಶ್ಾವಸ್ಯು ತ್ಾನು ವಾಸ್ಸುವ ಸಾಳದಿಿಂದಲ ೇ 
ಪ್ಾಾರಿಂಭಿಸಬ ೇಕು ಎಿಂಬುದನುು ಯೆೇಸು ಸಾಷ್ುಪಡಿಸ್ದನು. ಅವರು 
ಸುವಾತ್ ಿಯನುು ತಮಮ ಸವಿಂತ ಪಟುಣಗಳಿಗ  ತಲ್ುಪಿಸಬ ೇಕಾಗಿದ . 
ಆದಾಗೂಯ, ಅವರು ಅಲಿಲಗ  ನಲಿಲಸಬಾರದು. ಪಾತಿಯಬಬರೂ 

ಯೆೇಸುವಿನ ಬಗ  ೆ ಕ ೇಳಳವವರ ಗೂ ಅವರು ಸುವಾತ್ ಿಯನುು 
ಇತರರಗ  - ಭೂಮಿಯ ಕಟುಕಡ ಯವರ ಗ  ಕ ೂಿಂಡ ೂಯುಯವುದನುು 
ಮುಿಂದುವರ ಸಬ ೇಕು. 

ಅಪೊಸುಲರ ಕೃತಯಗಳು 1:8 “ಆದ್ರೆ ಪವಿರ್ಾಾತಮ ನಮ್ಮ ಮೆೇಲೆ 
ಬರಲಭ ನೇವು ಬಲವನಭು ಹೊಿಂದ ಯೆರೂಸಲೆೇಮಿನಲಿಲಯೂ ಎಲಾಲ 
ಯೂದಾಯ ಸಮಾಯಾ ಸಿೇಮೆಗಳಲಿಲಯೂ ಭೂಲೊೇಕದ್ 

ಕಟಿಕಡೆಯವರೆಗೂ ನನಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರಬೆೇಕಭ ಅಿಂದ್ನಭ.” 

ಸಕಲ ರಾಷರ, ಕಭಟಭಿಂಬ, 

ಕಭಲ, ಜನ, ಭಾಷೆಗಳು 
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ನಾವು ನಮಮ ಪಾದ ೇಶಗಳಿಗ  ಮಾತಾ ಸ್ೇಮಿತವಾಗಿರಬಾರದು, ಆದರ  
ನಾವು ನಮಮ ಸ್ೇಮಗಳನುು ದಾಟಿ ಸಕಲ್ ರಾಷ್ರ, ಸಕಲ್ ಕುಟುಿಂಬ, 

ಕುಲ್, ಜನ, ಭಾಷ್ , ಸೃಷು ಮತುು ಸಾಳಗಳಿಗ  ಸುವಾತ್ ಿಯನುು 
ಕ ೂಿಂಡ ೂಯಯಬ ೇಕು. 

ಸಭ ಯ ನಜವಾದ ಯಶಸು್ ಅದರ ನಯೇಗವನುು/ಮಿಷ್ನ್್ ಅನುು 
ನ ರವ ೇರಸುವುದರಲಿಲದ . ಮಿಷ್ನನನ ಬಗ ೆ ಅರವು ಮತುು ಗಾಹಿಕ ಯು 
ನಣಾಿಯಕವಾಗಿದ . 

ಸಭವಾರ್ೆಾಯನಭು ಸಾರರ 

ನಾವು ಸುವಾತ್ ಿಯನುು ಸಾರುವಾಗ, ಅದನುು ಪವಿತ್ಾಾತಮನ 

ಅಭಿಷ್ ೇಕದಲಿಲ ಮಾಡಬ ೇಕು ಮತುು ಸೂಚಕಕಾಯಿಗಳಳ ಹಾಗೂ 

ಅದುುತಗಳ  ಿಂದಿಗ  ಮಾಡಬ ೇಕು. ಕ ೇವಲ್ ವಾಕಯವನುು ಸಾರುವುದು 
ಮಾತಾ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾರುವಿಕ  ಮತುು ಪಾದಶಿನ ಎರಡೂ 

ಇರಬ ೇಕ ಿಂದು ದ ೇವರು ಯೇಜ್ಸ್ದಾಾನ ! 

ಲೂಕ 4:18 “ಕತಾನ ಆತಮವು ನನು ಮೆೇಲೆ ಅದೆ, ಆತನಭ ನನುನಭು 
ಬಡವರಗೆ ಶಭಭವತಾಮಾನವನಭು ಸಾರಭವದ್ಕೆಕ ಅಭಿಷೆೇಕ್ತಸಿದ್ನಭ. 
ಸೆರೆಯವರಗೆ ಬಿಡಭಗಡೆಯಾಗಭವದ್ನಭು ಮ್ತಭು ಕಭರಭಡರಗೆ 
ಕಣಭುಬರಭವದ್ನಭು ಪಾಸಿದಧ ಪಡಿಸಭವದ್ಕೂಕ ಕಭಗಿಸಿಲಪಟಿವರನಭು ಬಿಡಿಸಿ 

ಕಳುಹಿಸಭವದ್ಕೂಕ.” 

ಮ್ರ್ಾುಯ 24:14 “ಇದ್ಲಲದೆ ಪರಲೊೇಕ ರಾಜಯದ್ ಈ ಸಭವಾರ್ೆಾಯಭ 
ಸವಾಲೊೇಕದ್ಲಿಲ ಎಲಾಲ ಜನಾಿಂಗಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಾಗಿ 

ಸಾರಲಾಗಭವದ್ಭ. ಆಗ ಅಿಂತಯವು ಬರಭವದ್ಭ.” 

ಶಿಷಯರನಾುಗಿ ಮಾಡಿರ 

ನಾವು ಹ ೂೇಗಿ ಉಪದ ೇಶ್ಚಸುವುದು ಮಾತಾವಲ್ಲ, ಶ್ ಾೇಷ್ಠ/ಮಹಾ 

ಆಜ್ಞ ಯನುು ನ ರವ ೇರಸಲ್ು ನಾವು ಜನರನುು ಶ್ಚಷ್ಯರನಾುಗಿ 

ಮಾಡಬ ೇಕು. ದ ೇವರ ಯೇಜನ ಯಲಿಲ, ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಳ 
ವೃದಿಧಯಾಗುತ್ಾುರ  - ಅವರ ಸಿಂಖ ಯಗ  ಸ ೇಪಿಡ  ಮಾತಾ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ನಾವು ಎಲಾಲ ದ ೇಶಗಳ ಜನರನುು ಶ್ಚಷ್ಯರನಾುಗಿ ಮಾಡಬ ೇಕ ಿಂದು 
ಯೆೇಸು ಮತ್ಾುಯ 28:19 ರಲಿಲ ಹ ೇಳಿದಾಗ, ಪಾತಿಯಬಬ 
ವಿಶ್ಾವಸ್ಯನುು ಅದುುತಕರವಾದ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯ ಮೂಲ್ಕ 

ಆತನ ಕ ಲ್ಸವನುು ಮಾಡಲ್ು ತರಬ ೇತಿಗ ೂಳಿಸಬ ೇಕು ಮತುು 
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ಸಜುಜಗ ೂಳಿಸಬ ೇಕು ಎಿಂಬುದನುು ಅತನು ತನು ಯೇಜನ ಗಳನುು 
ಪಾಕಟಪಡಿಸ್ದನು. 

2 ತಿಮೊಥೆ 2:2 ನೇನಭ ನನುಿಂದ್ ಅನೆೇಕ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಮ್ಭಿಂದೆ ಕೆೇಳಿದ್ 

ಉಪದೆೇಶವನಭು ಇತರರಗೆ ಬೊೇಧಿಸಶಕುರಾದ್ ನಿಂಬಿಗಸು 
ಮ್ನಭಷಯರಗೆ ಒಪಿಪಸಿಕೊಡಭ. 

ಸಭವಾರ್ಾಾಸೆೇವೆಯ ಪ್ಾಾಮ್ಭಖ್ಯರ್ೆ 

ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯು ಮಾತಾವ ೇ ಈ ತಲ ಮಾರಗಿರುವ 

ನರೇಕ್ಷ ಯಾಗಿದ . ಲ ೂೇಕದ ಸಮಸ ಯಗಳಿಗ  ಅಥವಾ ನಮಮ ವ ೈಯಕ್ತುಕ 

ಸಮಸ ಯಗಳಿಗ  ಯೆೇಸು ಕ್ತಾಸುನ ಸುವಾತ್ ಿಯನುು ಹ ೂರತುಪಡಿಸ್ 

ಬ ೇರ  ಯಾವುದ ೇ ಉತುರ ಅಥವಾ ಪರಹಾರಗಳಿಲ್ಲ.  

ಯಾರ ೂೇ ಒಬಬರೂ ದ ೇವರಗ  ವಿಧ ೇಯರಾಗಿ ಯೆೇಸು ಕ್ತಾಸುನ 

ಸುವಾತ್ ಿಯನುು ನಮೊಮಿಂದಿಗ  ಹಿಂಚಿಕ ೂಿಂಡ ಕಾರಣ ನಾವು 
ಪಾತಿಯಬಬರೂ ರಕ್ಷಣ  ಹ ೂಿಂದಿದ ಾೇವ . 

ನಮ್ಮ ಜವಾಬಾದರ 

ಅರಸನಾದ ಸ ೂಲ ೂಮೊೇನನು ಮರಣವನುು ಎದುರಸುತಿುರುವವರಗ  
ಎಚುರಕ  ನೇಡಬ ೇಕಾದ ನಮಮ ಜವಾಬಾಾರಗಳ ಕುರತು ನಮಗ  
ಪರಜ್ಞಾನವನುು ಕ ೂಟುನು. 

ಜ್ಞಾನೊೇಕ್ತು 24:11,12 ಕೊಲೆಗೆ ಸೆಳೆಯಲಪಟಿವರನಭು ರಕ್ಷಿಸಭ! 
ಸಿಂಹಾರಕೆಕ ಗಭರಯಾದ್ವರನಭು ತಪಿಪಸಭವದಲಲವೆೇ.  

ಇದ್ಭ ನನಗೆ ಗೊತಿುರಲಿಲಲ ಎಿಂದ್ಭ ನೇನಭ ನೆವ ಹೆೇಳಿದ್ರೆ 
ಹೃದ್ಯಶ್ೆ ೇಧಕನಭ ಗಾಹಿಸಭವದಲಲವೇ? ನನು ಆತಮವನಭು 
ಕಾಯಭವಾತನಭ ತಿಳಿಯಭವದಲಲವೇ? ಪಾತಿಯಬಬನ ಕಮ್ಾಕೆಕ 
ಪಾತಿಫಲವನಭು ಕೊಡದೆ ಬಿಟಾಿನೆೇ? 

ನರಕದ ಕಡ ಗ  ಸಾಗುತಿುರುವ ನಮಮ ಸುತುಮುತುಲಿನವರಗ  ನಾವು 
ಎಚುರಕ  ಕ ೂಡದಿದಾರ , ದ ೇವರು ನಮಮನುು ಹ ೂಣ ಗಾರನನಾುಗಿ 

ಮಾಡುತ್ಾುನ . 

ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧ 
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ನಮಗ  ಮಾತನಾಡಲ್ು ತಿಳಿದಿದುಾ ಮತುು ಏನನೂು ಹ ೇಳದಿರುವುದರ 

ನಮಮ ಅಪರಾಧದ ಬಗ  ೆ ಪಾವಾದಿ ಯೆಹಜ ಿೇಲ್ನು ನಮಗ  
ಎಚುರಸ್ದಾಾನ . 

ಯೆಹೆಜೆಕೇಲನಭ 3:17-19 “ನನಗೆ ದ್ಯಪ್ಾಲಿಸಿದ್ನಭ ನರಪುತಾನೆೇ, 
ನಾನಭ ನನುನಭು ಇಸಾಾಯೆೇಲ್ ವಿಂಶದ್ವರ ಮೆೇಲೆ 
ಕಾವಲಭಗಾರನನಾುಗಿ ನೆೇಮಿಸಿದೆದೇನೆ. ಹಿೇಗಿರಲಭ ನನು ಬಾಯಿಿಂದ್ 

ಹೊರಡಭವ ಮಾತನಭು ಕೆೇಳಿ ನನು ಪರವಾಗಿ ಅವರನಭು ಎಚಿರಸಭ. 
ನಾನಭ ದ್ಭಷಿನಗೆ – ಸರ್ೆುೇ ಸಾಯಭವಿ ಎಿಂದ್ಭ ನಭಡಿಯಭವಾಗ ನೇನಭ 
ಅವನನಭು ಎಚಿರಸದೆಯೂ ಅವನಭ ತನು ದ್ಭಮಾಾಗಾವನಭು ಬಿಟಭಿ 
ತನು ಪ್ಾಾಣವನಭು ಉಳಿಸಿಕೊಳುುವಿಂರ್ೆ ಅವನಗೆ ಬಭದಧಹೆೇಳದೆಯೂ 

ಇದ್ದರೆ ಆ ದ್ಭಷಿನಭ ತನು ಅಪರಾಧದಿಂದ್ ಸಾಯಬೆೇಕಾಗಭವದ್ಭ; 
ಅವನ ಮ್ರಣಕಾಕಗಿ ನನಗೆೇ ಮ್ಭಯಿಯತಿೇರಸಭವೆನಭ. ನೇನಭ 
ದ್ಭಷಿನನಭು ಎಚಿರಸಿದ್ರೂ ಅವನಭ ತನು ದ್ಭಷಿತನವನೂು 
ದ್ಭಮಾಾಗಾವನೂು ಬಿಡದೆಹೊೇದ್ರೆ ತನು ಅಪರಾಧದಿಂದ್ 

ಸಾಯಭವನಭ; ನೇನೊೇ ನನು ಪ್ಾಾಣವನಭು ಉಳಿಸಿಕೊಿಂಡಿರಭವಿ.” 

ನಮ್ಮ ಪಾಯೇಜನಗಳು 

ಯೆಶ್ಾಯನು ಅದರಿಂದ ನಮಗಾಗುವ ಪಾಯೇಜನಗಳ ಬಗ  ೆ
ಹ ೇಳಿದನು 

ಯೆಶ್ಾಯ 58:10 ನಭಡಿಯನೂು ಹೊೇಗಲಾಡಿಸಿ ನಮ್ಗೆ 
ಪಿಾಯವಾದ್ದ್ದನಭು ಹಸಿದ್ವರಗೆ ಒದ್ಗಿಸಿ ಕಭಗಿಿದ್ವರ ಆಶ್ೆಯನಭು 
ನೆರವೆೇರಸಿದ್ರೆ ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಕತುಲಲಿಲ ಬೆಳಕಭ ಉದ್ಯಿಸಭವದ್ಭ, 
ನಮ್ಮ ಅಿಂಧಕಾರವು ಪರಹಾರವಾಗಿ ಮ್ಧ್ಾಯಹುವಾಗಭವದ್ಭ. 

ನಮ್ಮ ಆದ್ಯರ್ೆಗಳು 

ಈ ಭೂಮಿಯಲಿಲ, ಲ್ಕ್ಷಾಿಂತರ ಆತಮಗಳಳ ವಾಸ್ಸುತಿುರುವ ಮತುು 
ಸುವಾತ್ ಿಯೆೇ ತಲ್ುಪದ ೇ ಇರುವ ಸಾವಿರಾರು ನಲ್ಿಕ್ಷಿತ ಹಳಿುಗಳಳ 
ಮತುು ಪಟುಣಗಳಳ ಇವ . ಕ್ತಾಸುನ ದ ೇಹವಾಗಿರುವ ನಾವು, ನಮಮ 
ಆದಯತ್ ಗಳನುು ಸರಯಾಗಿರಸ್ಕ ೂಳುಬ ೇಕು. 

ಸಭ ಯು ನಶ್ಚಸ್ಹ ೂೇಗುತಿುರುವವರಗ  ಸುವಾತ್ ಿಯನುು ತಲ್ುಪಿಸ 

ಬ ೇಕಾದರ , ಶಕ್ತುಯುತವಾಗಿರುವ ಅದುುತಕರವಾದ ಸುವಾತ್ಾಿ 
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ಸ ೇವ ಗ  ಮೊದಲ್ ಆದಯತ್  ನೇಡಬ ೇಕು. ಆತಮಗಳನುು ಗ ಲ್ುಲವ ನಮಮ 
ಪಾಯತುಗಳನುು ಪಾತಿಯಿಂದು ಕಾಯಿಕ್ಷ ೇತಾಕೂಿ ವಿಸುರಸಬ ೇಕು. 

ರಕುಸಾಕ್ಷಿಗಳ ರಕುವು ಯಾವಾಗಲ್ೂ ದ ೇವರ ರಾಜಯಕ ಿ ಆತಮಗಳನುು 
ಕೂಡಿಸುವ ಕ ೂಯಿಲಗಾಗಿ ಬ್ಲತಿುದ ಬ್ಲೇಜವಾಗಿರುತುದ . 
ನಶ್ಚಸ್ಹ ೂೇಗುತಿುರುವ ಮತುು ಸಾಯುತಿುರುವ ಲ ೂೇಕಕ ಿ 
ಸುವಾತ್ ಿಯನುು ಸಾರಲ್ು ನಾವು ಶಕುರಾಗುವಿಂತ್  ಈ ಹಿಿಂದ  ಅನ ೇಕ 

ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಳ ತಮಮ ಸಿಂಕಟಗಳ ಮತುು ಮರಣಗಳ ಮೂಲ್ಕ ದ ೂಡಡ 
ಬ ಲ  ಕಟಿುದಾಾರ . 

ಇಿಂದಿನ ಪಾಶ್ ು: 

ಸಭವಾರ್ೆಾಯನಭು ನಮ್ಮ ತಲೆಮಾರನವರ ಬಳಿಗೆ ಕೊಿಂಡೊಯಯಲಭ, 
ಕೊಡಲಭ, ನಾವು ಏನಭ ಮಾಡಭವುದ್ಕೆಕ ಸಿದ್ಧರದೆದೇವೆ? 

ತಿಂದೆಯ ಹೃದ್ಯ ಬಡಿತ 

ಯೆೇಸು ಮಹಾ/ಶ್ ಾೇಷ್ಠ ಆಜ್ಞ ಯನುು ನುಡಿದಾಗ, ಆತನು ತಿಂದ ಯ 

ಹೃದಯ ಬಡಿತವನುು ಪಾತಿಧವನಸುತಿುದಾನು. ತಿಂದ ಯು ತನು 
ಮಗನನುು ಕ ೂಟಾುಗ ಮಾಡಿದ ತ್ಾಯಗದ ಬಗ  ೆ ನಾವು 
ಯೇಚಿಸುವಾಗ, ಮನುಷ್ಯರನುು ತನ ೂುಿಂದಿಗ  ಸತ್ಿಂಬಿಂಧ 

ಉಳುವರನಾುಗಿ ಮಾಡಿಕ ೂಳುಬ ೇಕ ಿಂಬ ದ ೇವರ ಆಸ ಯು ನಾವು 
ತಿಳಿಯುತ್ ುೇವ . 

ನಮಮ ತಿಂದ ಯಾದ ದ ೇವರಗ  ಬಲ್ವಾದ ಕನಕರವಿದ , ಅದು ಇಡಿೇ 
ಲ ೂೇಕವನುು ತಲ್ುಪುವಿಂಥದುಾ ಆಗಿದ . ಆತನ ಸಭ ಗೂ ಅದ ೇ 
ರೇತಿಯ ಹೃದಯ ಬಡಿತವಿರಬ ೇಕು. ಇಿಂದು, ದ ೇವರು ತನು ಆತಮನ 

ಪಾವಹಿಸುವಿಕ ಯಲಿಲ ಚಲಿಸುವ ಸ ೈನಯವನುು ಎಬ್ಲಬಸುತಿುದಾಾನ . 

ಹನೆುರಡಭ ಮ್ಿಂದಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲಾಯಿತಭ 

ಈ ಆದ ೇಶಗಳ  ಿಂದಿಗ  ಯೆೇಸು ಹನ ುರಡು ಮಿಂದಿ ಶ್ಚಷ್ಯರನುು 
ಕಳಳಹಿಸ್ದನು: 

ಮ್ರ್ಾುಯ 10:7,8 “ಪರಲೊೇಕ ರಾಜಯವು ಸಮಿೇಪವಾಯಿರ್ೆಿಂದ್ಭ 
ಸಾರಹೆೇಳುರ್ಾು ಹೊೇಗಿರ. ರೊೇಗಿಗಳನಭು ಸಾಸಥಮಾಡಿರ. ಸತುವರನಭು 
ಬದ್ಭಕ್ತಸಿರ. ಕಭಷಠಹತಿುದ್ವರನಭು ಶಭದ್ದಮಾಡಿರ. ದೆವಾಗಳನಭು 
ಬಿಡಿಸಿರ. ಉಚ್ಚತವಾಗಿ ಹೊಿಂದದದರ ಉಚ್ಚತವಾಗಿ ಕೊಡಿರ.” 
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ಕಳೆದ್ಭಹೊೇದ್ ಕಭರಯ ಸಾಮ್ಯ 

ಕಳ ದುಹ ೂೇದ ಕುರಯ ಸಾಮಯದಲಿಲ, ಕಳ ದುಹ ೂೇದ ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯ 

ಬ ಲ ಯನುು ಯೆೇಸು ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ದನು. 

ಲೂಕ 15:3-7 ಆಗ ಆತನಭ ಅವರಗೆ ಒಿಂದ್ಭ ಸಾಮ್ಯವನಭು 
ಹೆೇಳಿದ್ನಭ. ಅದೆೇನಿಂದ್ರೆ - ನಮೊಮಳಗೆ ಯಾವ ಮ್ನಭಷಯನಾದ್ರೂ 

ತನಗೆ ನೂರಭ ಕಭರಗಳಿರಲಾಗಿ ಅವುಗಳಲಿಲ ಒಿಂದ್ಭ ಕಳೆದ್ಭಹೊೇದ್ರೆ 
ಅವನಭ ರ್ೊಿಂಭರ್ೊುಿಂಭತುನಭು ಅಡವಿಯಲಿಲ ಬಿಟಭಿ ಕಳೆದ್ಭಹೊೇದ್ದ್ಭದ 
ಸಿಕಭಕವ ತನಕ ಅದ್ನಭು ಹಭಡಭಕ್ತಕೊಿಂಡಭ ಹೊೇಗದೆ ಇದಾದನೆೇ? ಸಿಕ್ತಕದ್ 

ಮೆೇಲೆ ಅವನಭ ಸಿಂರ್ೊೇಷಪಡಭರ್ಾು ತನು ಹೆಗಲಿನ ಮೆೇಲೆ 
ಇಟಭಿಕೊಿಂಡಭ ಮ್ನಗೆ ಬಿಂದ್ಭ ಸೆುೇಹಿತರನೂು ನೆರೆಹೊರೆಯವರನೂು 
ಕೂಡಿಸಿ ಕಳೆದ್ಭಹೊೇಗಿದ್ದ ಕಭರ ಸಿಕ್ತಕತಭ, ನನು ಸಿಂಗಡ 

ಸಿಂರ್ೊೇಷ್ಟಸಿರ ಎಿಂದ್ಭ ಅವರಗೆ ಹೆೇಳುವನಲಲವೆೇ.  

ಅದ್ರಿಂರ್ೆ ದೆೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರಭಗಿಕೊಳುುವದ್ಕೆಕ ಅವಶಯವಿಲಲದ್ 

ರ್ೊಿಂಭರ್ೊುಿಂಭತಭು ಮ್ಿಂದ ನೇತಿವಿಂತರಗಿಿಂತ ದೆೇವರ ಕಡೆಗೆ 
ತಿರಭಗಿಕೊಳುುವ ಒಬಬ ಪ್ಾಪಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪರಲೊೇಕದ್ಲಿಲ 
ಸಿಂರ್ೊೇಷವುಿಂಟಾಗಭವದೆಿಂದ್ಭ ನಮ್ಗೆ ಹೆೇಳುರ್ೆುೇನೆ.  

ಪರಲೊೇಕದ್ಲಿಲ ಸಿಂರ್ೊೇಷ್ಟಸಭವುದ್ಭ 

ಪವಿತ್ಾಾತಮನು ಅಪೊಸುಲ್ನಾದ ಯೇಹಾನನ ಮೂಲ್ಕ, 

ಪರಲ ೂೇಕದಲಿಲ ಸಿಂತ್ ೂೇಷಸುವುದಕ್ತಿರುವ ಮುಿಂಬರುವ ಸಮಯದ 

ಬಗ ೆ ಮಿನುಗುನ ೂೇಟವನುು ನಮಗ  ಕ ೂಟುನು. ನ ೂೇಡಿರ, ರಕ್ಷಣ  
ಹ ೂಿಂದಿದವರು ಸಕಲ್ ಕುಲ್, ಭಾಷ್ , ಜನ ಮತುು ದ ೇಶದಿಿಂದ 

ಬರುತ್ಾುರ  ಎಿಂದು ಅವನು ಬರ ದಿದಾಾನ . 

ಪಾಕಟನೆ 5:9 ಅವರಭ ಹೊಸ ಹಾಡನಭು ಹಾಡಭರ್ಾು ನೇನಭ 
ಸಭರಭಳಿಯನಭು ರ್ೆಗೆದ್ಭಕೊಿಂಡಭ ಅದ್ರ ಮ್ಭದೆಾಯನಭು ಒಡೆಯಭವದ್ಕೆಕ 
ಯೇಗಯನಭ. ನೇನಭ ಯಜ್ಞಾಪಿಾತನಾಗಿ ನನು ರಕುದಿಂದ್ ಸಕಲ ಕಭಲ 

ಭಾಷೆ ಪಾಜೆ ಜನಾಿಂಗಗಳವರಿಂದ್ ಮ್ನಭಷಯರನಭು ದೆೇವರಗಾಗಿ 

ಕೊಿಂಡಭಕೊಿಂಡಿ. 

ಪಾಕಟನೆ 7:9,10 ಇವುಗಳಾದ್ ಮೆೇಲೆ ಯಾರಿಂದ್ಲೂ 

ಎಣಿಸಲಾಗದ್ಿಂರ್ ಮ್ಹಾ ಸಮ್ೂಹವು ಸಿಿಂಹಾಸನದ್ ಮ್ಭಿಂದೆಯೂ 

ಯಜ್ಞದ್ ಕಭರಯಾದಾತನ ಮ್ಭಿಂದೆಯೂ ನಿಂತಿರಭವದ್ನಭು ಕಿಂಡೆನಭ. 
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ಅವರಭ ಸಕಲ ಜನಾಿಂಗ ಕಭಲ ಪಾಜೆಗಳವರೂ ಸಕಲ 

ಭಾಷೆಗಳನಾುಡಭವವರೂ ಆಗಿದ್ದರಭ. ಅವರಭ ಬಿಳಿೇ ನಲಭವಿಂಗಿಗಳನಭು 
ರ್ೊಟಭಿಕೊಿಂಡಭ ತಮ್ಮ ಕೆೈಗಳಲಿಲ ಖ್ಜೂಾರದ್ ಗರಗಳನಭು 
ಹಿಡಿದ್ಭಕೊಿಂಡಿದ್ದರಭ. ಅವರಭ ಸಿಿಂಹಾಸಿೇನನಾಗಿರಭವ ನಮ್ಮ 
ದೆೇವರಗೂ ಯಜ್ಞದ್ ಕಭರಯಾದಾತನಗೂ ನಮ್ಗೆ ರಕ್ಷಣೆ 
ಉಿಂಟಾದ್ದ್ದಕಾಕಗಿ ಸೊುೇತಾ ಎಿಂದ್ಭ ಮ್ಹಾ ಶಬದದಿಂದ್ ಕೂಗಿದ್ರಭ. 

ಹೊಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾಯಾತಿಂತಾ 

ಹ ೂಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯ ಕಾಯಿತಿಂತಾವು ಸಿಂಪೂಣಿವಾಗಿ 

ಅದುುತಕರವಾದ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯ ಯೇಜನ ಯಾಗಿದ . 
ಸಿಂಪೂಣಿವಾದ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ  ಎಿಂದರ  ಸುವಾತ್ ಿಯನುು ಇಡಿೇ 
ಲ ೂೇಕಕ ಿ ಪಸರಸುವುದಾಗಿದ . 

ಈ ತಲ ಮಾರನ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಳ ಕ್ತಾಸುನ ಘೂೇಷ್ಣ ಗಳ ಮೂಲ್ಕ ತಮಮ 
ಜ್ೇವನದಲಿಲ ಲ ೂೇಕದ ಪಾತಿಯಬಬರನುು ಸಿಂಧಿಸುವುದನುು ಇದು 
ಒಳಗ ೂಿಂಡಿದ . 

ಸಿಂಪೂಣಾವಾದ್ ಪಸರಸಭವಿಕೆ 

ಆದಿ ಶ್ಚಷ್ಯರು ಯೆರೂಸಲ ೇಮಿನಲಿಲ ಎಲಿಲದಾರು ಅಲಿಲಯೆೇ ಕ್ತಾಸುನ ಬಗ ೆ 
ಹಿಂಚಿಕ ೂಳುಲ್ು ಪ್ಾಾರಿಂಭಿಸ್ದರು. ಅವರು ಸುವಾತ್ ಿಯನುು ಇಡಿೇ 
ಯೂದಾಯ, ನಿಂತರ ಸಮಾಯಿ ಮತುು ಭೂಮಿಯ ಕಟುಕಡ ಯ 

ವರ ಗ  ಪಸರಸ್ದರು. 

ಯೆೇಸುವಿನ ಕಾಯಿತಿಂತಾವು ಆತನ ಸುವಾತ್ ಿಯನುು ಈ ಲ ೂೇಕಕ ಿ 
ಸಿಂಪೂಣಿವಾಗಿ ಪಸರಸುವುದು ಆಗಿದ . 

ಸಿಂಪೂಣಾವಾದ್ ಭಾಗವಹಿಸಭವಿಕೆ 

ಪಾತಿಯಿಂದು ಸಭ ಯು ಜವಾಬಾಾರಯನುು ಅಿಂಗಿೇಕರಸ್ಕ ೂಳುಬ ೇಕು 
ಮತುು ಅವರ ಪ್ಾಾಿಂತಯದ ಪಾತಿಯಬಬ ವಯಕ್ತುಯನುು ಕತಿನಾದ 

ಯೆೇಸು ಕ್ತಾಸುನ ಸುವಾತ್ ಿಯಿಂದಿಗ  ವ ೈಯಕ್ತುಕವಾಗಿ ಸಿಂಧಿಸಬ ೇಕು. 
ಪಾತಿಯಬಬ ವಿಶ್ಾವಸ್ಯು ಆತನಗ  ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರಬ ೇಕ ಿಂದು ಯೆೇಸು 
ಹ ೇಳಿದನು. 

ಅಪೊಸುಲರ ಕೃತಯಗಳು 1:8 “ಆದ್ರೆ ಪವಿರ್ಾಾತಮ ನಮ್ಮ ಮೆೇಲೆ 
ಬರಲಭ ನೇವು ಬಲವನಭು ಹೊಿಂದ ಯೆರೂಸಲೆೇಮಿನಲಿಲಯೂ ಎಲಾಲ 
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ಯೂದಾಯ ಸಮಾಯಾ ಸಿೇಮೆಗಳಲಿಲಯೂ ಭೂಲೊೇಕದ್ 

ಕಟಿಕಡೆಯವರೆಗೂ ನನಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರಬೆೇಕಭ ಅಿಂದ್ನಭ.” 

ಸುವಾತ್ ಿಯನುು ನಮಮ ಲ ೂೇಕಕ ಿ ಸಿಂಪೂಣಿವಾಗಿ ಪಸರಸಲ್ು 
ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಯು ಸದಸಯರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವುದರಲಿಲ 
ಸಿಂಪೂಣಿವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಬ ೇಕು. ಕತಿನಾದ ಯೆೇಸು ಕ್ತಾಸುನಗಾಗಿ 

ತಮಮ ಸುತುಮುತುಲ್ ಪಾದ ೇಶವನುು ಸಿಂಧಿಸುವ ಕ ಲ್ಸದಲಿಲ ಅವರು 
ಪಾತಿಯಬಬ ವಿಶ್ಾವಸ್ಯನುು ತ್ ೂಡಗಿಸಬ ೇಕು. 

ಅನ ೇಕ ಕ ೈಸುರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಏಕ ಿಂದರ  ಅವರು 
ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರಬ ೇಕ ಿಂಬ ಅರವು ಅವರಗಿಲ್ಲ. ಯೆೇಸುವಿಗಾಗಿ 

ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವುದು ಕ ೇವಲ್ ಕ ೈಸುರಗಿರುವ ಆಯೆಿಯಲ್ಲ ಎಿಂದು 
ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಳ ಅರತುಕ ೂಳುಬ ೇಕು. ಇದು ಆಜ್ಞ ಯಾಗಿದ . 
ಅದುುತಕರವಾದ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಗ  ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳನುು ಸ್ದಧಪಡಿಸಲ್ು 
ಪಾತಿಯಬಬ ಸ ೇವಕನು ಮಾಡಬ ೇಕಾದ ಮೂರು ವಿಷ್ಯಗಳಿವ . 
ಅವುಗಳಳ ಹಿೇಗಿರಬ ೇಕು: 

 ಪಾಕಾಶಗ ೂಳಿಸುವುದು/ಜ್ಞಾನ ೂೇದಯ ಉಿಂಟುಮಾಡುವುದು 

 ಪಾವೃತುರನಾುಗಿಸುವುದು/ತ್ ೂಡಗಿಸುವುದು 

 ಸಜುಜಗ ೂಳಿಸುವುದು 

ಯೆೇಸು ಪರಲ ೂೇಕಕ ಿ ಏರಹ ೂೇದಾಗ ಬ್ಲಟುುಹ ೂೇದ ಸಭ ಯಿಂತ್ ಯೆೇ 
ಇಿಂದಿನ ಸಭ ಯು ಮಾಡಬ ೇಕು. 

ಮಾಕಾ 16:20 ಇತುಲಾಗಿ ಅವರಭ ಹೊರಟಭಹೊೇಗಿ ಎಲೆಲಲಿಲಯೂ 

ಸಭವಾರ್ೆಾಯನಭು ಸಾರದ್ರಭ. ಮ್ತಭು ಕತಾನಭ ಅವರ ಕೂಡ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡಭರ್ಾು, ಸೂಚಕಕಾಯಾಗಳಿಿಂದ್ ಸಭವಾರ್ೆಾಯ ವಾಕಯವನಭು 
ಬಲಪಡಿಸಭರ್ಾು ಇದ್ದನಭ. ಆಮೆನ. 

ಸಿಂಪೂಣಾವಾದ್ ಶಕ್ತು 

ಪ್ೌಲ್ನ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯ ವಿಧಾನವು ದ ೇವರ ಶಕ್ತುಯನುು 
ಪಾದಶ್ಚಿಸುವುದರ ಮೂಲ್ಕ ಸುವಾತ್ ಿಯನುು ಸಾರುವುದು ಆಗಿತುು. 

1 ಕೊರಿಂರ್ 2:1-5 ಸಹೊೇದ್ರರೆೇ ನಾನಿಂತೂ ದೆೇವರಭ ಹೆೇಳಿಕೊಟಿ 
ಮಾತನಭು ತಿಳಿಸಭವವನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಿಂದಾಗ 

ವಾಕಾಿತಭಯಾದಿಂದಾಗಲಿ ಜ್ಞಾನಾಡಾಿಂಬರದಿಂದಾಗಲಿ ಬರಲಿಲಲ. 
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ನಾನಭ ಶಿಲಭಬೆಗೆ ಹಾಕಲಪಟಿವನಾದ್ ಯೆೇಸಭ ಕ್ತಾಸುನನೆುೇ ಹೊರತಭ 
ಬೆೇರೆ ಯಾವುದ್ನೂು ತಿಳಿಯದ್ವನಾಗಿ ನಮ್ಮಲಿಲ ಇರಭವೆನೆಿಂದ್ಭ 
ತಿೇಮಾಾನಸಿಕೊಿಂಡೆನಭ. ಇದ್ಲಲದೆ ನಾನಭ ನಮ್ಮಲಿಲಗೆ ಬಿಂದಾಗ 

ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿಲ ಬಲಹಿೇನನೂ ಭಯಪಡಭವವನೂ ಬಹಭ 
ನಡಭಗಭವವನೂ ಆಗಿದೆದೇನಭ. ನಮ್ಮ ನಿಂಬಿಕೆಯಭ ಮ್ನಭಷಯಜ್ಞಾನವನಭು 
ಆಧ್ಾರ ಮಾಡಿಕೊಳುದೆ ದೆೇವರ ಶಕ್ತುಯನಭು 
ಆಧ್ಾರಮಾಡಿಕೊಳುಬೆೇಕೆಿಂದ್ಭ ನನು ಬೊೇಧನೆಯಲಿಲಯೂ 

ಪಾಸಿಂಗದ್ಲಿಲಯೂ ಮ್ನವಲಿಸಭವ ಜ್ಞಾನವಾಕಯಗಳನಭು ನಾನಭ 
ಪಾಯೇಗಿಸದೆೇ ದೆೇವರಾತಮನ ಬಲವನಭು ರ್ೊೇಪಾಡಿಸಭವ 

ವಾಕಯಗಳನೆುೇ ಪಾಯೇಗಿಸಿದೆನಭ. 

ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯಲಿಲ ನಮಮ ಪಾಯತುಗಳಳ, ಅಪೊಸುಲ್ನಾದ 

ಪ್ೌಲ್ನಿಂತ್  ಅದುುತಕರವಾದ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯ ಮೂಲ್ಕ ಆತಮನ 

ಮತುು ಶಕ್ತುಯ ಪಾದಶಿನವನುು ಒಳಗ ೂಿಂಡಿರಬ ೇಕು! 

ಪರಾಮ್ಶ್ೆಾಗಾಗಿರಭವ ಪಾಶ್ೆುಗಳು 

1. ಪಾತಿಯಿಂದು ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಯ ಪಾಧಾನ ನಯೇಗ/ಮಿಷ್ನ್ ಯಾವುದು? 

 

2. ಮಹಾ/ಶ್ ಾೇಷ್ಠ ಆಜ್ಞ ಯಲಿಲರುವ “ಹ ೂೇಗಿ” ಎಿಂಬ ಪದದ ಮೂಲ್ ಗಿಾೇಕ್ಸ ಹ ೂಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯಲಿಲ ಕಿಂಡುಬರುವ 

ಪಾಕಾರವ ೇ ಅದರ ಅಥಿವನುು ವಿವರಸ್ರ. ನಮಮ ಜ್ೇವನದಲಿಲ ಇದು ಹ ೇಗ  ಅಥ್ ೈಿಸುತುದ ? 

 

3. ನಶ್ಚಸ್ಹ ೂೇಗುತಿುರುವವರನುು ಗ ಲ್ುಲವುದಕ್ತಿರುವ ಹ ೂಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯ ಕಾಯಿತಿಂತಾ ಯಾವುದು? 
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ಪ್ಾಠ ಎರಡಭ 

ನಮ್ಮ ಕಾಲದ್ ಉಜ್ಜೇವನ! 

ದ ೇವರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ  ಅಿಂತಿಮ ಬಾರಗ  ಚಲಿಸುತಿುದಾಾನ . ಈ 

ಅಲ ಯಲಿಲ, ತಿಂದ ಯಾದ ದ ೇವರು ಹಿಿಂದ ಿಂದಿಗಿಿಂತಲ್ೂ ಹ ಚಾುಗಿ ತನು 
ಸಾಷ್ುವಾದ ಮತುು ಸಾಶಿಗಾಾಹಯವಾದ ಮಹಿಮಯನುು 
ಪಾಕಟಪಡಿಸುತ್ಾುನ . ದ ೇವರ ಈ ಅಿಂತಯ ಕಾಲ್ದ ಅಲ ಯು 
ಅದುುತಕರವಾದ ನಿಂಬ್ಲಕ ಯನುು ಕ ೂಿಂಡ ೂಯುಯತುದ , ಅದು ಆತಮಗಳ 

ಅಿಂತಯ ಕಾಲ್ದ ಸುಗಿೆಯನುು ಉಿಂಟುಮಾಡುತುದ . 

ಪಾವಾದಿಯಾದ ಯೇವ ೇಲ್ನು ಈ ಕಾಲ್ದಲಿಲ ಪವಿತ್ಾಾತಮನಿಂದಾಗುವ 

ಸುರಸಲ್ಾಡುವಿಕ ಯ ಬಗ ೆ ಹ ೇಳಿದನು. 

ಯೇವೆೇಲ 2:28 ತರಭವಾಯ ನಾನಭ ಎಲಾಲ ಮ್ನಭಷಯರ ಮೆೇಲೆ ನನು 
ಆತಮವನಭು ಸಭರಸಭವೆನಭ ನಮ್ಮಲಿಲರಭವ ಗಿಂಡಸರೂ ಹೆಿಂಗಸರಭ 
ಪಾವಾದಸಭವರಭ. ನಮ್ಮ ಹಿರಯರಗೆ ಕನಸಭಗಳು ಬಿೇಳುವವು. ನಮ್ಮ 
ಯೌವನಸಥರಗೆ ದವಯದ್ಶಾನಗಳಾಗಭವವು. 

ತಿಂದ ಯಾದ ದ ೇವರು ನಮಮನುು ಆತನ ಸನುಧಿಗ  ಸ ಳ ಯುವಾಗ, 

ಆತನು ಲ ೂೇಕದ ಸುವಾತಿಿಕರಣಕಾಿಗಿರುವ ತನು ಪಾಮುಖ ಅಥವಾ 

ಬೃಹತ್ ಯೇಜನ ಗಳನುು ಪಾಕಟಪಡಿಸುತ್ಾುನ . 

ನಾವು ತಿಂದ ಯ ಮಹಿಮಯನುು ನ ೂೇಡುವಾಗ, ಸುವಾತ್ ಿ 

ತಲ್ುಪದಿರುವ ದ ೇಶಗಳನುು ನ ೂೇಡಲ್ು ಆತನು ಯಾವಾಗಲ್ೂ 

ನಮಮ ಕಣುುಗಳನುು ತ್ ರ ಯುತ್ಾುನ . 

ಯೆಶ್ಾಯ 33:17 ನೇವು ಭೂಷ್ಟತರಾಜನನಭು ಕಣಾುರೆ ದ್ಶಾನ 

ಮಾಡಭವಿರ, ಅತಿವಿಸಾುರವಾದ್ ಸಾದೆೇಶವನಭು ಕಣಭು ತಭಿಂಬಾ 

ನೊೇಡಭವಿರ. 

ಪಾತಿಯಿಂದು ಉಜ್ಜೇವನವು ನಶ್ಚಸ್ಹ ೂೇಗುತಿುರುವವರ 

ಪುನಃಸಾಾಪನ ಯನುು ಮಾಡಬ ೇಕ ಿಂಬ ಭಾರದ ೂಿಂದಿಗ  ಬರುತುದ . 
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ಅದ್ಭುತಕರವಾದ್ ಸಭವಾರ್ಾಾಸೆೇವೆಯ ಅಲೆ 

ಹ ೂಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯಲಿಲ ಬರ ಯಲ್ಾಟಿುರುವ ಅದುುತಕರವಾದ 

ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯ ದ ೂಡಡ ಅಲ ಯು ಎಫ ಸದಲಿಲ ಪ್ಾಾರಿಂಭವಾಗಿ 

ಆಸಯ ಸ್ೇಮಯಾದಯಿಂತ ವಾಯಪಿಸ್ತು. 

ಅಪೊಸುಲರ ಕೃತಯಗಳು 19:10 ಇದ್ಭ ಎರಡಭ ವರಭಷಗಳ ವರೆಗೂ 

ನಡೆದ್ದ್ದರಿಂದ್ ಅಸಯಸಿೇಮೆಯಲಿಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರೂ 

ಗಿಾೇಕರೂ ಎಲಲರೂ ಕತಾನ ವಾಕಯವನಭು ಕೆೇಳಿದ್ರಭ. 

ಇದು ಸಿಂಪೂಣಿವಾಗಿ, “ಪಾತಿಯಿಂದು ಜ್ೇವಿಗೂ,” 

ಸುವಾತ್ ಿಯನುು ಸಾರವುದರ ಕಾಯಿರೂಪವಾಗಿದ . ಪ್ೌಲ್ನು 
ಎಫ ಸಕ ಿ ಬಿಂದು ಯೆೇಸುಕ್ತಾಸುನ ಶಕ್ತುಯುತವಾದ, ಅದುುತಕರವಾದ 

ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರಲ್ು ಅವರನುು ಸ್ದಧಪಡಿಸುವ ಸಲ್ುವಾಗಿ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳ 

ಗುಿಂಪು ಪವಿತ್ಾಾತಮನಲಿಲ ದಿೇಕ್ಷಾಸಾುನವು ಹ ೂಿಂದುವಿಂತ್  ಸ ೇವ ಯನುು 
ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಪ್ಾಾರಿಂಭವಾಯಿತು. 

ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರಲಭ ಶಕ್ತು 

ಅಪೊಸುಲರ ಕೃತಯಗಳು 19:1-7 ಅಪೊಲೊಲೇಸನಭ 
ಕೊರಿಂರ್ದ್ಲಿಲದಾದಗ ಪ್ೌಲನಭ ಮ್ಲೆನಾಡಿನಲಿಲ ಸಿಂಚಾರಮಾಡಿ 

ಎಫೆಸಕೆಕ ಬಿಂದ್ಭ ಕೆಲವು ಮ್ಿಂದ ಶಿಷಯರನಭು ಕಿಂಡಭ ನೇವು ನಿಂಬಿದಾಗ 

ಪವಿರ್ಾಾತಮವರವನಭು ಹೊಿಂದದರೊೇ ಎಿಂದ್ಭ ಅವರನಭು ಕೆೇಳಲಭ  

ಅವರಭ ಅವನಗೆ ಇಲಲ, ಪವಿರ್ಾಾತಮವರವು ಉಿಂಟೆಿಂಬದ್ನೆುೇ ನಾವು 
ಕೆೇಳಲಿಲಲ ಅಿಂದ್ರಭ. 

ಅವನಭ ನೇವು ಯಾವದ್ನಭು ನಿಂಬಿ ದೇಕ್ಷಾಸಾುನಮಾಡಿಸಿಕೊಿಂಡಿರ 

ಎಿಂದ್ಭ ಕೆೇಳಿದ್ದಕೆಕ  

ಅವರಭ ಯೇಹಾನನ ಬೊೇಧನೆಯನಭು ನಿಂಬಿ ದೇಕ್ಷಾಸಾುನ 

ಮಾಡಿಸಿಕೊಿಂಡೆವು ಅಿಂದ್ರಭ.  

ಅದ್ಕೆಕ ಪ್ೌಲನಭ ಯೇಹಾನನಭ ದೆೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರಭಗಿಕೊಿಂಡವರಗೆ 
ದೇಕ್ಷಾಸಾುನ ಮಾಡಿಸಿ ತನು ಹಿಿಂದೆ ಬರಭವಾತನಲಿಲ ಅಿಂದ್ರೆ 
ಯೆೇಸಭವಿನಲಿಲ ನಿಂಬಿಕೆಯಿಡಬೆೇಕೆಿಂಬದಾಗಿ ಜನರಗೆ ಹೆೇಳಿದ್ನಭ 
ಎಿಂದ್ಭ ಹೆೇಳಲಭ  
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ಅವರಭ ಆ ಮಾತನಭು ಕೆೇಳಿ ಕತಾನಾದ್ ಯೆೇಸಭವಿನ ಹೆಸರನಲಿಲ 
ದೇಕ್ಷಾಸಾುನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಿಂಡರಭ. ಪ್ೌಲನಭ ಅವರ ಮೆೇಲೆ 
ಕೆೈಗಳನುಡಲಭ ಪವಿರ್ಾಾತಮವರವು ಅವರ ಮೆೇಲೆ ಬಿಂತಭ; ಅವರಭ 
ನಾನಾ ಭಾಷೆಗಳನಾುಡಿದ್ರಭ, ಪಾವಾದಸಿದ್ರಭ. ಅವರಭ ಸಭಮಾರಭ 
ಹನೆುರಡಭ ಮ್ಿಂದ ಗಿಂಡಸರಭ. 

ಆಸಯ ಸ್ೇಮಗ  ಸುವಾತ್ ಿಯನುು ತಲ್ುಪಿಸಬ ೇಕಾದರ , ಪಾತಿಯಬಬ 
ವಿಶ್ಾವಸ್ಯು ಪವಿತ್ಾಾತಮನ ಶಕ್ತುಯನುು ಹ ೂಿಂದಿಕ ೂಳಳುವುದು 
ಅಗತಯವಾಗಿದ  ಎಿಂಬುದು ಪ್ೌಲ್ನಗ  ತಿಳಿದಿತುು. 

ಅಪೊಸುಲರ ಕೃತಯಗಳು 1:8 ಆದ್ರೆ ಪವಿರ್ಾಾತಮ ನಮ್ಮ ಮೆೇಲೆ 
ಬರಲಭ ನೇವು ಬಲವನಭು ಹೊಿಂದ ಯೆರೂಸಲೆೇಮಿನಲಿಲಯೂ ಎಲಾಲ 
ಯೂದಾಯ ಸಮಾಯಾ ಸಿೇಮೆಗಳಲಿಲಯೂ ಭೂಲೊೇಕದ್ 

ಕಟಿಕಡೆಯವರೆಗೂ ನನಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರಬೆೇಕಭ ಅಿಂದ್ನಭ. 

ಅದ್ಭುತಕರವಾದ್ ಸಭವಾರ್ಾಾಸೆೇವೆಗಾಗಿ ತರಬೆೇತಿಗೊಳಿಸಭವುದ್ಭ 

ಆತನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರಲ್ು ಪಾತಿಯಬಬ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗೂ ಪವಿತ್ಾಾತಮನ 

ಅಗತಯವಿದ . ಯೆೇಸುವಿನ ಕ್ತಾಯೆಗಳನುು ಮಾಡಲ್ು ಅವರಗ  ತರಬ ೇತಿ 

ಕ ೂಡುವುದಕಾಿಗಿ ದ ೇವರ ವಾಕಯವನುು ಶಕ್ತುಯುತವಾದ, 

ಪ್ಾಾಯೇಗಿಕವಾದ ರೇತಿಯಲಿಲ ಅವರಗ  ಬ ೂೇಧಿಸಬ ೇಕು. 
ಅದುುತಕರವಾದ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಗಾಗಿ ಅವರನುು 
ತರಬ ೇತಿಗ ೂಳಿಸಬ ೇಕು. 

ಪ್ೌಲ್ನು ತನು ಸವಿಂತ ಪಾಯತುದಿಿಂದ ಮಾತಾವ ೇ ಎಫ ಸದವರಗ  
ಸುವಾತ್ ಿಯನುು ತಲ್ುಪಿಸುವುದರಲಿಲ ವಿಫಲ್ನಾದನು. ಆಗ ಅವನು 
ತುರನುನ ತಕಿಶ್ಾಲ ಯಲಿಲ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಿಗ  ಬ ೂೇಧಿಸಲ್ು 
ಪ್ಾಾರಿಂಭಿಸ್ದರು. 

ಅಪೊಸುಲರ ಕೃತಯಗಳು 19:8-9 ಆ ಪಟಿಣದ್ಲಿಲ ಪ್ೌಲನಭ 
ಸಭಾಮ್ಿಂದರದೊಳಗೆ ಹೊೇಗಿ ಮ್ೂರಭ ತಿಿಂಗಳು ಅಲೆಲೇ ದೆೇವರ 

ರಾಜಯದ್ ವಿಷಯಗಳನಭು ಕಭರತಭ ವಾದಸಭರ್ಾು ಜನರನಭು 
ಒಡಭಬಡಿಸಭರ್ಾು ಧ್ೆೈಯಾದಿಂದ್ ಮಾರ್ಾಡಿದ್ನಭ. ಕೆಲವರಭ ತಮ್ಮ 
ಮ್ನಸಭಸಗಳನಭು ಕಠಿಣಮಾಡಿಕೊಿಂಡಭ ಒಡಿಂಬಡದೆ ಗಭಿಂಪುಕೂಡಿದ್ 

ಜನರ ಮ್ಭಿಂದೆ ಈ ಮಾಗಾವು ಕೆಟಿದೆದಿಂದ್ಭ ಹೆೇಳಲಭ ಅವನಭ 
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ಅವರನಭು ಬಿಟಭಿಹೊೇಗಿ ಶಿಷಯರನಭು ಬೆೇರೆಮಾಡಿ ತಭರನುನ 

ತಕಾಶ್ಾಲೆಯಲಿಲ ಪಾತಿದನವೂ ವಾದಸಿದ್ನಭ. 

ಎರಡು ವಷ್ಿಗಳ ಅವಧಿಯಲಿಲ ತುರನುನ ತಕಿಶ್ಾಲ ಯಲಿಲ ಪ್ೌಲ್ನು 
ಮಾಡಿದ ಬ ೂೇಧನ ಯು ಶಕ್ತುಯುತವಾಗಿ, ಪ್ಾಾಯೇಗಿಕವಾಗಿ ಮತುು 
ಪರಣಾಮಕಾರಯಾಗಿ ಇತುು ಆದಾರಿಂದ “ಅಸಯಸ್ೇಮಯಲಿಲ 
ವಾಸವಾಗಿದಾ ಯೆಹೂದಯರೂ ಗಿಾೇಕರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಕತಿನ ವಾಕಯವನುು 
ಕ ೇಳಿದರು.” 

ಪ್ೌಲ್ನು ತರಬ ೇತಿಗ ೂಳಿಸ್ದ ಪಾತಿಯಬಬ ವಿಶ್ಾವಸ್ಯು, ಹ ೂರಟು 
ಹ ೂೇಗಿ ಇತರರನುು ತರಬ ೇತಿಗ ೂಳಿಸ್ದರು ಎಿಂಬುದು ಸಾಷ್ುವಾಗಿ 

ತ್ ೂೇರುತುದ . ಅವರು ಅಸಯಸ್ೇಮಯಾದಯಿಂತ ಇತರ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳನುು 
ತರಬ ೇತಿಗ ೂಳಿಸ್ದರು. ಅದುುತಕರವಾದ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಗಾಗಿ 

ಬಲಿಷ್ಠ ಸ ೈನಯವನುು ತರಬ ೇತಿಗ ೂಳಿಸಲಾಯಿತು. ಅದರ 

ಪರಣಾಮವಾಗಿ, ಲ ೂೇಕದ ಆ ಭಾಗದಲಿಲದಾ ಪಾತಿಯಬಬ ವಯಕ್ತುಗೂ 

ಸುವಾತ್ ಿಯು ಸಿಂಪೂಣಿವಾಗಿ ತಲ್ುಪಿತುು. 

ಅದ್ಭುತಗಳು, ಅದ್ಭುತಗಳು, ಅದ್ಭುತಗಳು 

ದ ೇವರ ಪದಾತಿಯ ಪಾಕಾರ ಪರಣಾಮಕಾರಯಾದ 

ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯು, ಯಾವಾಗಲ್ೂ ಅದುುತಕರವಾದ 

ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯಾಗಿರುತುದ . ಅಸಯ ಸ್ೇಮಯಾದಯಿಂತ ವಾಯಪಿಸ್ದ 

ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯ ಶಕ್ತುಯುತವಾದ ಅಲ ಯ ಕ ೇಿಂದಾಬ್ಲಿಂದುವು 
ಅದುುತಗಳಾಗಿದಾವು. 

ಅಪೊಸುಲರ ಕೃತಯಗಳು 19:11-17 ದೆೇವರಭ ಪ್ೌಲನ ಕೆೈಯಿಿಂದ್ 

ವಿಶ್ೆೇಷವಾದ್ ಮ್ಹರ್ಾಕಯಾಗಳನಭು ನಡಿಸಭರ್ಾು ಇದ್ದದ್ರಿಂದ್ ಜನರಭ 
ಅವನ ಮೆೈಮೆೇಲಿನಿಂದ್ ಕೆೈವಸರಗಳನೂು ಉಡಿವಸರಗಳನೂು ತಿಂದ್ಭ 
ರೊೇಗಿಗಳ ಮೆೇಲೆ ಹಾಕಲಭ ಅವರವರ ರೊೇಗಗಳು ವಾಸಿಯಾದ್ವು, 
ದೆವಾಗಳೂ ಬಿಟಭಿಹೊೇದ್ವು.  

ದೆವಾ ಬಿಡಿಸಭವವರೆನಸಿಕೊಿಂಡಭ ದೆೇಶ ಸಿಂಚಾರಗಳಾದ್ 

ಯೆಹೂದ್ಯರದ್ದರಭ. ಅವರಲಿಲ ಕೆಲವರಭ ದೆವಾಹಿಡಿದ್ವರ ಮೆೇಲೆ 
ಪ್ೌಲನಭ ಸಾರಭವ ಯೆೇಸಭವಿನ ಆಣೆ ಎಿಂದ್ಭ ಹೆೇಳಿ ಕತಾನಾದ್ 

ಯೆೇಸಭವಿನ ಹೆಸರನಭು ಪಾಯೇಗಮಾಡಭವದ್ಕೆಕ ರ್ೊಡಗಿದ್ರಭ.  
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ಮ್ಹಾಯಾಜಕ ಸೆಕೇವನೆಿಂಬ ಒಬಬ ಯೆಹೂದ್ಯನ ಏಳು ಮ್ಿಂದ 

ಮ್ಕಕಳು ಹಾಗೆ ಮಾಡಭತಿುದ್ದರಭ.  

ಆದ್ರೆ ದೆವಾವು ಅವರಲಿಲ ಇಬಬರಗೆ ಯೆೇಸಭವಿನ ಗಭರಭತಭ ನನಗಭಿಂಟಭ, 
ಪ್ೌಲನನೂು ಬಲೆಲನಭ, ನೇವಾದ್ರೆ ಯಾರಭ? ಎಿಂದ್ಭ ಹೆೇಳಿತಭ;  

ಮ್ತಭು ದೆವಾಹಿಡಿದದ್ದ ಆ ಮ್ನಭಷಯನಭ ಅವರ ಮೆೇಲೆ ಹಾರ ಬಿದ್ಭದ 
ಅವರಬಬರನೂು ಸೊೇಲಿಸಿ ಬಲಾತಕರಸಿದ್ದರಿಂದ್ ಅವರಭ 
ಬೆತುಲೆಯಾಗಿಯೂ ಗಾಯವುಳುವರಾಗಿಯೂ ಆ ಮ್ನೆಯಳಗಿಿಂದ್ 

ಓಡಿಹೊೇದ್ರಭ.  

ಈ ಸಿಂಗತಿಯಭ ಎಫೆಸದ್ಲಿಲ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಎಲಾಲ ಯೆಹೂದ್ಯರಗೂ 

ಗಿಾೇಕರಗೂ ತಿಳಿದ್ಭಬಿಂದಾಗ ಅವೆರೆಲಲರಗೆ ಭಯಹಿಡಿಯಿತಭ. ಮ್ತಭು 
ಕತಾನಾದ್ ಯೆೇಸಭವಿನ ಹೆಸರಭ ಪಾಖ್ಾಯತಿಗೆ ಬಿಂತಭ. 

ಅದುುತಕರವಾದ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯು ಯಾವಾಗಲ್ೂ ಕತಿನಾದ 

ಯೆೇಸುವನುು ಘನಪಡಿಸುತುದ  ಮತುು ಜನರಲಿಲ ಪಶ್ಾುತ್ಾುಪವನುು 
ಮತುು ಬ್ಲಡುಗಡ ಯನುು ಉಿಂಟುಮಾಡುತುದ . 

ಅಪೊಸುಲರ ಕೃತಯಗಳು 19:18-20 ಆತನನಭು ನಿಂಬಿದ್ವರಲಿಲ 
ಅನೆೇಕರಭ ಬಿಂದ್ಭ ತಮ್ಮ ಕೃತಯಗಳನಭು ಒಪಿಪಕೊಿಂಡಭ ತಿಳಿಸಿದ್ರಭ. 
ಇದ್ಲಲದೆ ಮಾಟ ಮ್ಿಂತಾಗಳನಭು ನಡಿಸಿದ್ವರಲಿಲ ಅನೆೇಕರಭ ತಮ್ಮ 
ಪುಸುಕಗಳನಭು ತಿಂದ್ಭ ಕೂಡಿಸಿ ಎಲಲರ ಮ್ಭಿಂದೆ ಸಭಟಭಿಬಿಟಿರಭ. 
ಅವುಗಳ ಕಾಯವನಭು ಲೆಕಕಮಾಡಿ ಐವತಭು ಸಾವಿರ ಬೆಳಿುೇ ನಾಣಯ 
ಆಯಿರ್ೆಿಂದ್ಭ ತಿಳಿದ್ಭಕೊಿಂಡರಭ. ಈ ರೇತಿಯಾಗಿ ಕತಾನ ವಾಕಯವು 
ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆಚಭಿರ್ಾು ಪಾಬಲವಾಯಿತಭ. 

ಅದುುತಕರವಾದ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯ ಮೂಲ್ಕ, ಕತಿನ ವಾಕಯವು 
ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳ ಜ್ೇವನದಲಿಲ ಅತಯಿಂತ ಪಾಮುಖವಾದ ಸತಯವಾಗಿ 

ಬ ಳ ಯಿತು. ಅವರು ಬ ೂೇಧಿಸಲ್ಾಟು ವಾಕಯವನುು ಕ ೇಳಳವಾಗ: 

 ಅವರ ನಿಂಬ್ಲಕ ಯು ವೃದಿಧಯಾಯಿತು 

 ಅವರು ವಾಕಯವನುು ನಿಂಬ್ಲದಾರು 

 ಅವರು ವಾಕಯವನುು ಮಾತನಾಡಿದರು 

 ಅವರು ವಾಕಯಕ ಿ ವಿಧ ೇಯರಾಗಿ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸ್ದರು 

 ಅವರು ವಾಕಯದ ಬಲಿಷ್ಠ ಜನರಾದರು 
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ಇದು ನಡ ಯುವಾಗ, ಜನರ ಮನಸ್ನುು ಕುರುಡಾಗಿಸ್ದಾ ಆತಿಮಕ 

ಅಿಂಧಕಾರದ ಶಕ್ತುಗಳ ಮೇಲ  ದ ೇವರ ವಾಕಯವು ಜಯಗಳಿಸ್ತು. 

ಅದುುತಕರವಾದ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯ ಪಾಬಲ್ವಾದ ಅಲ ಯು 
ಲ ೂೇಕದ ಆ ಭಾಗದಾದಯಿಂತ ವಾಯಪಿಸ್ತು ಮತುು ಅದು ನಮಗ  
ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯ ಮಾದರಯಾಯಿತು. ಇಿಂದು, ದ ೇವರು ತನು 
ಸಭ ಯಲಿಲ ಶಕ್ತುಯುತವಾಗಿ ಚಲಿಸುತಿುದಾಾನ . ಎಫ ಸದಲಿಲ 
ಪ್ಾಾರಿಂಭವಾಗಿ ಅಸಯ ಸ್ೇಮಯಾದಯಿಂತ ಪಾಬಲ್ವಾದ ಅಲ ಯಲಿಲ 
ವಾಯಪಿಸ್ದ ಶಕ್ತುಯುತವಾದ, ಪರಣಾಮಕಾರಯಾದ 

ಅದುುತಕರವಾದ ಅದ ೇ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಗ  ಆತನು ನಮಮನುು 
ಸ್ದಧಪಡಿಸುತಿುದಾಾನ . ಅಿಂತಯಕಾಲ್ದ ಮಹಾ ಕ ೂಯಿಲಗ  ನಮಮನುು 
ಸ್ದಧಪಡಿಸಲ್ು ದ ೇವರು ತನು ಸಭ ಯಲಿಲ ಚಲಿಸುತಿುದಾಾನ . 

ದೆೇವರ ಅಲೆಗಳು 

ಸಭ ಯ ಇತಿಹಾಸದುದಾಕೂಿ, ದ ೇವರು ನಖರವಾದ ಅಲ ಗಳಲಿಲ 
ಚಲಿಸ್ದಾಾನ . ಲಾಸ್ ಏಿಂಜಲಿೇಸ್್ನ ಅಜುಜಾ ಬ್ಲೇದಿಯಲಿಲ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ 

ಅಲ ಯು ಪ್ಾಾರಿಂಭವಾಯಿತು. 

ಮೊದ್ಲ ಅಲೆ 

ಈ ಶತಮಾನದ ಮೊದಲ್ನ ಯ ಅಲ ಯಲಿಲ, ಯೆೇಸುವಿನ ಪಾಕಟಣ  
ಇದ . 

 ವರಗಳಳ 

ಈ ವರಗಳಿಗ  ಪ್ಾಾಮುಖಯತ್  ನೇಡಲಾಯಿತು: 

 ಅನಯಭಾಷ್ ಗಳಳ 

 ಅನಯಭಾಷ್ ಗಳ ಅಥಿವಿವರಣ  

 ಪಾವಾದನ  

ಈ ವರಗಳಳ ಪ್ ಿಂಟ ಕ ೂೇಸುಲ್ ಮತುು ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕ ಯ 

ಸಿಂಚಲ್ನಗಳನುು ಸಾಷ್ುವಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ದವು. 

 ಸ ೇವ ಗಳಳ 

ಪಾಮುಖ ಸ ೇವ ಗಳಳ ಸುವಾತ್ಾಿಬ ೂೇಧಕ (ಇವಾಯಿಂಜ್ಲಿಸ್ುಕ್ಸ) ಮತುು 
ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕ ಯ ಸ ೇವ ಗಳಾಗಿದಾವು. 
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 ದಾವರಗಳಳ 

ದ ೇವರ ಈ ಚಲಿಸುವಿಕ ಯು ಇಸಾಾಯೆೇಲ್ ಜನರು ದ ೇವದಶಿನದ 

ಗುಡಾರದ ದಾವರಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಬಿಂದಿಂಥ ಘಟನ ಯನುು 
ಹ ೂೇಲ್ುತುದ . 

ಎರಡನೆಯ ಅಲೆ 

ದ ೇವರ ಎರಡನ ಯ ಅಲ ಯಲಿಲ, ಅಿಂದರ  ದಿವಯಶಕ್ತುಯ (ಕರಸಾಮಟಿಕ್ಸ) 

ನವಿೇಕರಣದ ಸಮಯದಲಿಲ ಪವಿತ್ಾಾತಮನ ಪಾಕಟಣ  ಇದ . 

 ವರಗಳಳ 

ಈ ಕಾಲಾವಧಿಯಲಿಲ ಕ ಳಗಿನ ಈ ವರಗಳಿಗ  ಪ್ಾಾಮುಖಯತ್  
ಕ ೂಡಲಾಯಿತು: 

 ವಿದಾಯ ವಾಕಯ 

 ಜ್ಞಾನ ವಾಕಯ 

 ಆತಮಗಳ ವಿವ ೇಚನ  

 ಸ ೇವ ಗಳಳ 

ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕರ ಮತುು ಬ ೂೇಧಕರ ಸ ೇವ ಗಳಳ ಪಾಮುಖ 

ಸ ೇವ ಗಳಾಗಿದಾವು. 

 ಅಿಂಗಳ 

ದ ೇವರ ಈ ಚಲಿಸುವಿಕ ಯು ಇಸಾಾಯೆೇಲ್ ಜನರು ದ ೇವದಶಿನ 

ಗುಡಾರದ ಅಿಂಗಳಗಳಲಿಲ ಕತಿನಗ  ಮಾಡಿದ ಸ ೇವ ಯನುು 
ಹ ೂೇಲ್ುತುದ . 

ಮ್ೂರನೆಯ ಅಲೆ 

ದ ೇವರ ಮೂರನ ಯ ಅಲ ಯಲಿಲ, ಸಭ ಯು ಈಗ ಪಾವ ೇಶ್ಚಸ್ದ , 
ತಿಂದ ಯಾದ ದ ೇವರ ಪಾಕಟಣ ಯಿದ . 

 ವರಗಳಳ 

ಈ ಚಲಿಸುವಿಕ ಯ ಸಮಯದಲಿಲನ ಪವಿತ್ಾಾತಮನ ಪಾಮುಖವಾದ 

ವರಗಳಳ ಹಿೇಗಿವ : 

 ಮಹತ್ಾಿಯಿಗಳನುು ಮಾಡುವುದು 
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 ನಿಂಬ್ಲಕ ಯ ವರ 

 ಗುಣಪಡಿಸುವ ವರಗಳಳ 

 ಸ ೇವ ಗಳಳ 

ಅಪೊಸುಲ್ರ ಮತುು ಪಾವಾದಿಗಳ ಸ ೇವ ಗಳಳ ಪಾಮುಖ 

ಸ ೇವ ಗಳಾಗಿದಾವು. ದ ೇವರು ಅಪೊಸ ೂುೇಲಿಕ ಮತುು ಪಾವಾದನಾತಮಕ 

ಸ ೇವ ಗಳನುು ಪುನಃಸಾಾಪಿಸುತಿುದಾಾನ , ಅದರ ನಮಿತುವಾಗಿ 

ಯೆೇಸುವಿನ ಕಾಯಿಗಳನುು ಮಾಡಲ್ು ಸಭ ಗ  ಬಲ್ವಾದ ಅಸ್ುವಾರ 

ಹಾಕಲ್ಾಡುತಿುದ . 

 ಅತಿ ಪರಶುದಧ ಸಾಳ 

ದ ೇವರ ಈ ಚಲಿಸುವಿಕ ಯು ಇಸಾಾಯೆೇಲ್ರ ಮಹಾಯಾಜಕನು ಅತಿ 

ಪರಶುದಧ ಸಾಳಕ ಿ ಹ ೂೇಗುವ ಸಿಂಗತಿಯನುು ಹ ೂೇಲ್ುತುದ . 

ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಳ ಅತಿ ಪರಶುದಧ ಸಾಳಕ ಿ ದ ೇವರ ಸನುಧಾನಕ ಿ 
ಹ ೂೇಗುವಾಗ, ಅವರು ತಮಮ ಸವಗಿೇಿಯ ತಿಂದ ಯಿಂದಿಗ  
ನಕಟವಾದ, ವ ೈಯಕ್ತುಕವಾದ ಸಿಂಬಿಂಧವನುು ವೃದಿಧಪಡಿಸ್ 

ಕ ೂಳಳುತ್ಾುರ . 

ತಿಂದ ಯು ಮಾತನಾಡುವಿಂಥದಾನುು ಕ ೇಳಳವುದಕ್ತಿಿಂತ ಮತುು 
ತಿಂದ ಯು ಮಾಡುವಿಂಥದಾನುು ನ ೂೇಡುವುದಕ್ತಿಿಂತ ಹ ಚುು 
ಪ್ಾಾಮುಖಯವಾದ ಸಮಯ ಬ ೇರ ೂಿಂದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯೆೇಸು ತಿಂದ ಯು 
ಮಾಡುವುದನು ನ ೂೇಡಿದದಾನುು ಮಾತಾವ ೇ ಮಾಡುತ್ ುೇನ  ಎಿಂದು 
ಹ ೇಳಿದನು. ಇದರಲಿಲ ಯೆೇಸುವನುು ಅನುಸರಸಲ್ು, ನಾವು ದ ೇವರ 

ಸನುಧಾನಕ ಿ ಬರಬ ೇಕು. 

ಯೇಹಾನ 5:19 ಅದ್ಕೆಕ ಯೆೇಸಭ ಅವರಗೆ ನಮ್ಗೆ ನಜನಜವಾಗಿ 

ಹೆೇಳುರ್ೆುೇನೆ ತಿಂದೆಯಭ ಮಾಡಭವದ್ನಭು ಕಿಂಡಭ ಮ್ಗನಭ 
ಮಾಡಭರ್ಾುನೆ. ಹೊರತಭ ತನುಷಿಕೆಕ ರ್ಾನೆೇ ಏನೂ ಮಾಡಲಾರನಭ. 
ಆತನಭ ಮಾಡಭವದ್ನೆುಲಾಲ ಹಾಗೆಯೆೇ ಮ್ಗನಭ ಮಾಡಭರ್ಾುನೆ. 

ಆಗ ಯೆೇಸು ತನು ಶ್ಚಷ್ಯರಗ  ತ್ಾನು ಮಾಡಿದ ಅದ ೇ ಕ್ತಾಯೆಗಳನುು 
ಮಾಡುವಿಂತ್  ಆಜ್ಞಾಪಿಸ್ದನು. 

ಯೇಹಾನ 14:12 ನಮ್ಗೆ ನಜನಜವಾಗಿ ಹೆೇಳುರ್ೆುೇನೆ. ನನುನಭು 
ನಿಂಬಭವವನಭ ನಾನಭ ನಡಿಸಭವ ಕ್ತಾಯೆಗಳನಭು ರ್ಾನೂ ನಡಿಸಭವನಭ 
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ಮ್ತಭು ಅವುಗಳಿಗಿಿಂತ ಮ್ಹರ್ಾುದ್ ಕ್ತಾಯೆಗಳನಭು ನಡಿಸಭವನಭ. 
ಯಾಕಿಂದ್ರೆ ನಾನಭ ತಿಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೊೇಗಭರ್ೆುೇನೆ. 

ಅಿಂತಯಕಾಲದ್ಲಿಲ ದೆೇವರ ಚಲಿಸಭವಿಕೆ 

ಯೆೇಸುವಿನ ಪುನರಾಗಮಿಸುವುದಕ್ತಿಿಂತ ಮುನು ಅಿಂತಯ ದಿನಗಳಲಿಲ, 
ದ ೇವರ ಮಹಿಮಯು ಪಾಕಟವಾಗುತುದ . ತಿಂದ ಯ ಮಹಿಮಯಲಿಲ 
ಅಪ್ಾರವಾದ ಪಾಸನುತ್ ಯು ಇರುತುದ  ಮತುು ಸೂಚಕಕಾಯಿಗಳ 

ಹಾಗೂ ಅದುುತಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಆತನ ಶಕ್ತುಯ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಅಲ ಯು 
ಪಾದಶ್ಚಿಸಲ್ಾಡುತುದ . 

ಅದ್ಭುತಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಂಬಿಕೆ 

ಅಪೊಸ ೂುೇಲಿಕ ಮತುು ಪಾವಾದನಾತಮಕವಾದ ಈ ಯುಗದಲಿಲ ಈ 

ಕ ಳಗಿನ ವಿಷ್ಯಗಳಳ ಇರುತುವ : 

 ದ ೈವಿಕ ಪಾಕಟಣ ಯ ಬಲ್ವಾದ ಚಲಿಸುವಿಕ ಗಳಳ 

 ಅದುುತಗಳಳ, ಸೂಚಕಕಾಯಿಗಳಳ ಮತುು ಮಹತ್ಾಿಯಿಗಳ 

ಸಹಿತವಾದ ಆತನ ಶಕ್ತುಯು ಹ ಚಾುಗುತುದ  

 ಅಸಾಧಯವಾದ ಕಾಯಿಕಾಿಗಿ ದಿಟುವಾದ ನಿಂಬ್ಲಕ  

 ಸ ೈತ್ಾನನ ಶಕ್ತುಯಿಂದಿಗ  ಅಸಾಧಾರಣವಾದ 

ಎದುರಸುವಿಕ ಗಳಳ 

 ಬಲ್ವಾದ ಅಭಿಷ್ ೇಕ ಮತುು ದ ೇವರ ಮಹಿಮಯ 

ತ್ ೂೇಪಿಡುವಿಕ ಗಳಳ 

ಯೆಶ್ಾಯ 59:19 ಹಿೇಗಿರಲಭ ಪಡಭವಣವರಭ ಯೆಹೊೇವನ ನಾಮ್ಕೆಕ 
ಹೆದ್ರಭವರಭ, ಮ್ೂಡಣವರಭ ಆತನ ಮ್ಹಿಮೆಗೆ ಅಿಂಜಭವರಭ; 
ಬಿರಭಗಾಳಿಯಿಿಂದ್ ಹೊಡೆಯಲಪಟಭಿ ಇಕಕಟ್ಟಿನಲಿಲ ಹರಯಭವ ರ್ೊರೆಯ 

ಹಾಗೆ ಆತನಭ ರಭಸದಿಂದ್ ಬರಭವನಷೆಿ. 

ಆತಮಗಳ ಸಭಗಿಿ 

ಲ ೂೇಕದಾದಯಿಂತ, ಕ ೈಸುರು ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಸುಗಿೆಗಾಗಿರುವ ದ ೇವರ 

ಸಮಯ ಎಿಂದು ಅರತುಕ ೂಳಳುತಿುದಾಾರ . ಕ ೈಸುತವದ ಪಾಮುಖ 

ಪಿಂಗಡಗಳಳ ಮಹಾ/ಶ್ ಾೇಷ್ಠ ಆಜ್ಞ ಯನುು ನ ರವ ೇರಸುವ ಗುರಯಾಗಿ 

2000 ನ ೇ ವಷ್ಿವನುು ಸೂಚಿಸುತಿುವ . 



30 

 

ಈ ತಲ ಮಾರನಲಿಲ ಮತುು ದಶಕದಲಿಲ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಗಾಗಿ 

ಹ ೂಸದಾದ ಕರ ಯಿಂದಿಗ  ಹ ೂಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯ ವರಗಳಲಿಲ ನವ 

ಚ ೈತನಯದ ಹರಯುವಿಕ ಯು ಇದ . 

ದ ೇವರ ಶಕ್ತುಯ ಹ ೂಸ ಏರುವಿಕ ಯಿದ  ಮತುು ಈ ವಿದಯಮಾನವು 
ಇನುು ಮುಿಂದ  ಸತಯವ ೇದ ಅ್ಧಯಯನ ಶ್ಾಲ ಗಳಳ ಅಥವಾ ಅಿಂಗಡಿಯ 

ಮುಿಂಭಾಗದ ಸ ೇವಾಕಾಯಿಗಳಿಗ  ಮಾತಾ ಸ್ೇಮಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
ಪವಿತ್ಾಾತಮನ ಉಜ್ಜೇವನಕಾಿಗಿರುವ ಮತುು ಅದುುತಕರವಾದ 

ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಗಾಗಿರುವ ಹ ೂಸದಾದ ಉತ್ಾ್ಹದ ಮತುು 
ಸವಾಲಿನ ಅತಯವಸರವನುು ಕ ೈಸುರು ತಮಮ ಹೃದಯಗಳಲಿಲ 
ಗಾಹಿಸ್ಕ ೂಳಳುತಿುದಾಾರ . 

ಸ ೇವಾಕಾಯಿಗಳ ಹ ೂೇರಾಟದ ಕೂಗು ಹ ಚುು ವಿಶ್ಚಷ್ುವಾಗಿ 

ಮಾಪಿಟಿುದ . ಈ ದಶಕದಲಿಲ ಇಡಿೇ ಲ ೂೇಕದ ಸುವಾತಿಿಕರಣವು 
ನಜವಾಗಲಿದ . 

ಹ ೂಲ್ಗಳಳ ಬ ಳುಗಾಗಿ ಕ ೂಯಿಲಗ  ಬಿಂದಿವ  ಎಿಂದು ಯೆೇಸು ತನು 
ಶ್ಚಷ್ಯರಗ  ಹ ೇಳಿದನು. 

ಯೇಹಾನ 4:35 ಇನಭು ನಾಲಭಕ ತಿಿಂಗಳಿಗೆ ಸಭಗಿಿ ಬರಭವದೆಿಂದ್ಭ 
ನೇವು ಹೆೇಳುವದ್ಭಿಂಟಷೆಿ. ನಮ್ಮ ಕಣೆುತಿು ಹೊಲಗಳನಭು ನೊೇಡಿರ. 

ಅವು ಬೆಳುಗಾಗಿ ಕೊಯಿಲಗೆ ಬಿಂದ್ವೆಿಂದ್ಭ ನಮ್ಗೆ ಹೆೇಳುರ್ೆುೇನೆ. 

ಲ ೂೇಕ ಸುವಾತಿಿಕರಣದಲಿಲ ಇದು ಕ ೂಯಿಲನ ಕಾಲ್ವಾಗಿದ ! 

ಸೆೈರ್ಾನನಭ ಅಡಿಿಪಡಿಸಭರ್ಾುನೆ 

ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯನುು ಅಡಿಡಪಡಿಸಲ್ು ಏನ ಲಾಲ ಸಾಧಯವೊೇ 
ಅದನ ುಲಾಲ ಸ ೈತ್ಾನನು ಮಾಡುತ್ಾುನ . ಸ ೈತ್ಾನನು 
ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯ ಪಾತಿಯಿಂದು ರೇತಿಯನುು ದ ವೇಷಸುತ್ಾುನ . 
ಅವನು ಈ ಕ ಳಗಿನವುಗಳನುು ದ ವೇಷಸುತ್ಾುನ : 

 ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ  

 ಸುವಾತಿಿಕರು 

 ಸುವಾತ್ಾಿ ಕೂಟಗಳಳ 

 ಸಿಂಯುಕು ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯ ಚಟುವಟಿಕ ಗಳಳ 

 ಅದುುತಕರವಾದ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ  
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ದ ೇವರ ಪಾತಿಯಿಂದು ಕಾಯಿವನೂು ಸ ೈತ್ಾನನು ದ ವೇಷಸುತ್ಾುನ . 

ಸ ೈತ್ಾನನ ವಿರ ೂೇಧದ ನಡಯವ ಯೂ ಸುವಾತ್ ಿಯನುು ಸಾರಲ್ು 
ಬ ೇಕಾದ ಸಮಪಿಣ ಯ ಬಗ  ೆ ಅಪೊಸುಲ್ರ ಕೃತಯಗಳಲಿಲ ಪ್ೌಲ್ನು 
ಅಗಿಾಪಾ ರಾಜನಗ  ಹ ೇಳಿರುವ ವಿಷ್ಯವಿದ . 

ಅಪೊಸುಲರ ಕೃತಯಗಳು 26:19-23 ಆದ್ಕಾರಣ ಅಗಿಾಪಪರಾಜನೆೇ, 
ಪರಲೊೇಕದಿಂದ್ ನನಗೆ ಉಿಂಟಾದ್ ಆ ದ್ಶಾನಕೆಕ ನಾನಭ 
ಅವಿಧ್ೆೇಯನಾಗದೆ ಮೊದ್ಲಭ ದ್ಮ್ಸಕದ್ವರಗೆ, ಆ ಮೆೇಲೆ 
ಯೆರೂಸಲೆೇಮಿನಲಿಲಯೂ ಯೂದಾಯದ್ ಎಲಾಲ ಸಿೇಮೆಯಲಿಲಯೂ 

ಇರಭವವರಗೆ ಮ್ತಭು ಅನಯಜನರಗೆ ಸಹ ನೇವು ದೆೇವರ ಕಡೆಗೆ 
ತಿರಭಗಿಕೊಳುಬೆೇಕೆಿಂತಲೂ ಮಾನಸಾಿಂತರಕೆಕ ಯೇಗಯವಾದ್ 

ಕೃತಯಗಳನಭು ಮಾಡಬೆೇಕೆಿಂತಲೂ ಸಾರದೆನಭ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ್ 

ಯೆಹೂದ್ಯರಭ ದೆೇವಾಲಯದ್ಲಿಲ ನನುನಭು ಹಿಡಿದ್ಭ ಕೊಲಭಲವದ್ಕೆಕ 
ಪಾಯತಿುಸಿದ್ರಭ.  

ಆದ್ರೆ ನಾನಭ ದೆೇವರಿಂದ್ ಸಹಾಯವನಭು ಪಡೆದ್ಭ ಈ ದನದ್ ವರೆಗೂ 

ಸಭರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ಭದ ಚ್ಚಕಕವರಗೂ ದೊಡಿವರಗೂ ಸಾಕ್ಷಿ 

ಹೆೇಳುವವನಾಗಿದೆದೇನೆ. ಪಾವಾದಗಳೂ ಮೊೇಶ್ೆಯೂ ಮ್ಭಿಂದೆ 
ಆಗಭವವೆಿಂದ್ಭ ತಿಳಿಸಿದ್ ಸಿಂಗತಿಗಳನೆುೇ ಹೊರತಭ ಇನೆುೇನೂ 

ಹೆೇಳುವವನಲಲ. ಆ ಸಿಂಗತಿಗಳು ಏನಿಂದ್ರೆ ಕ್ತಾಸುನಭ ಬಾಧ್ೆಪಟಭಿ 
ಸಾಯಬೆೇಕಾದ್ವನಭ, ಮ್ತಭು ಆತನಭ ಸತುವರೊಳಗಿಿಂದ್ 

ಮೊದ್ಲನೆಯವನಾಗಿ ಎದ್ಭದ ಯೆಹೂದ್ಯರಗೂ ಅನಯಜನರಗೂ 

ಬೆಳಕನಭು ಪಾಸಿದಧಪಡಿಸಭವವನಾಗಿರಭವನಭ ಎಿಂಬದೆೇ. 

ಬಲಿಷಠರಾದ್ ಸೆೈನಕರಭ 

ಸುವಾತ್ ಿ ತಲ್ುಪದವರಗ  ಸುವಾತ್ ಿಯನುು ತಲ್ುಪಿಸುವ 

ಆತಮಭಾರ ಮತುು ದಶಿನ ಉಳುಿಂಥ ಬಲಿಷ್ಠರಾದ ಸ ೈನಕರನುು 
ದ ೇವರು ಎಬ್ಲಬಸುತಿುದಾಾನ . ತಿಂದ ಯ ಹೃದಯಕ ಿ ಹತಿುರವಾದ ಮತುು 
ನಶ್ಚಸ್ಹ ೂೇಗುತಿುರುವವರಗ  ಸುವಾತ್ ಿಯನುು ತಲ್ುಪಿಸುವ 

ಕಾಯಿದಲಿಲ ನಾವು ಪ್ಾಲ್ುಗಾರರಾಗಬ ೇಕ ಿಂದು ದ ೇವರು 
ಬಯಸುತ್ಾುನ ! 
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ಇಸಾಾಯೆೇಲಿನ ಬಲಿಷ್ಠ ಪುರುಷ್ರ ೂಿಂದಿಗ  ನಾವು ಸ ೇರಬಹುದು, 
ಅವರಲಿಲ "ಕನಷ್ಠನು ನೂರು ಮಿಂದಿಗಿಿಂತಲ್ೂ ಹ ಚಿುನವನು, ಶ್ ಾೇಷ್ಠನು 
ಸಾವಿರ ಮಿಂದಿಗಿಿಂತಲ್ೂ ಹ ಚಿುನವನು" ಎಿಂದು ಹ ೇಳಲಾಗಿದ .  

1 ಪೂವಾಕಾಲವೃರ್ಾುಿಂತ 12:14,15 ಗಾದ್ಯರಾದ್ ಇವರಭ 
ಸೆೇನಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದರಭ. ಇವರಲಿಲ ಕನಷಠನಾದ್ವನಭ ನೂರಭ ಮ್ಿಂದ 

ಸಮ್ನಭ, ಶ್ೆಾೇಷಠನಾದ್ವನಭ ಸಾವಿರ ಮ್ಿಂದಗೆ ಸಮ್ ಬಲನಭ. 
ಯೇದಾಾನ ನದಯಭ ಪಾರ್ಮ್ ಮಾಸದ್ಲಿಲ ದ್ಡ ತಭಿಂಬಿ 

ಹರಯಭತಿುರಭವಾಗ ಅವನಭು ದಾಟ್ಟ ನದಯ ರ್ೆಗಿಿನ ಪೂವಾ ಪಶಿಿಮ್ 

ಪಾದೆೇಶದ್ವರೆಲಲರನೂು ಓಡಿಸಿಬಿಟಿವರಭ ಇವರೆೇ. 

ಯೆೇಸು ಬಲಾತ್ಾಿರಗಳ ಅವಶಯಕತ್ ಯ ಬಗ ೆ ಹ ೇಳಿದನು. 

ಮ್ರ್ಾುಯ 11:12 ಇದ್ಲಲದೆ ಸಾುನಕನಾದ್ ಯೇಹಾನನ ಕಾಲದಿಂದ್ 

ಈ ವರೆಗೂ ಪರಲೊೇಕ ರಾಜಯಬಭ ಬಲಾರ್ಾಕರಕೆಕ ಗಭರಯಾಗಿರಭತುದೆ. 
ಬಲಾರ್ಾಕರಗಳು ನಭಗಿಿ ಅದ್ನಭು ಸಾಾಧಿೇನಮಾಡಿಕೊಳುುರ್ಾುರೆ. 

ಇಬ್ಲಾಯರ ಪುಸುಕದ ಲ ೇಖಕನು ದ ೇವರ ಬಲಿಷ್ಠರಾದ ಸ ೈನಕರ 

ಬಲ್ತ್ಾಿರದ ಕೃತಯಗಳ ಪಟಿುಯನುು ನಮಗ  ಕ ೂಟಿುದಾನ . 

ಇಬಿಾಯ 11:33 ... ನಿಂಬಿಕೆಯ ಮ್ೂಲಕ ಅವರಭ ರಾಜಯದ್ಲಿಲ 
ಸಾಾಧಿೇನ ಮಾಡಿಕೊಿಂಡರಭ ನೇತಿಯನಭು ನಡಿಸಿದ್ರಭ. 
ವಾಗಾದನಗಳನಭು ಪಡಕೊಿಂಡರಭ. ಸಿಿಂಹಗಳ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರಭ ... 

ಯಭದ್ಧಕಾಕಗಿ ಸಿದ್ಧರ್ೆ 

ಸ ೈತ್ಾನನು ಮತುು ಅವನ ದುರಾತಮಗಳಳ ಹ ೂೇರಾಟವಿಲ್ಲದ  
ಮನುಷ್ಯರ ಆತಮಗಳನುು ಬ್ಲಟುುಕ ೂಡುವುದಿಲ್ಲ.  

ಯುದಧಕಾಿಗಿ - ಕಾಯಿಕಾಿಗಿ ನಮಮನುು ನಾವು ತರಬ ೇತಿ 

ಪಡಿಸ್ಕ ೂಳುಬ ೇಕು. ಇದು ಆತಿಮಕ ಯುದಧವಾಗಿದ . 

ದ ೇವರು ಪರಣಾಮಕಾರಯಾದ ಯುದಧ ಕಾಯಿತಿಂತಾಗಳನುು 
ಪಾಕಟಪಡಿಸ್ದಾಾನ .  

ಮೆೇಲಿನಿಂದ್ ಬರಭವ ಜ್ಞಾನ 

ಈ ಯುದಧದ ಬಗ ೆ ನಮಗ  ಹ ಚಿುನ ತಿಳಿವಳಿಕ  ಬ ೇಕಾಗಿದ . ಈ 

ಯುದಧದಲಿಲ, ನಮಮ ಶತುಾ ಯಾರು - ಅವರ ಹ ಸರುಗಳಳ, ಅವರ 
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ವಿಧಾನಗಳಳ ಮತುು ಯುದಧ ಎಲಿಲ ನಡ ಯುತಿುದ  ಎಿಂದು ನಾವು 
ತಿಳಿದುಕ ೂಳುಬ ೇಕು. 

ಪವಿರ್ಾಾತಮನ ಶಕ್ತು 

ನಾವು ಹಿಿಂದ ಿಂದೂ ಹ ೂಿಂದಿರದ ರೇತಿಯಲಿಲ ನಮಗ  ಪವಿತ್ಾಾತಮನ 

ಶಕ್ತುಯು ಬ ೇಕು. ಯುದಧವನುು ಜಯಿಸುವುದಕಾಿಗಿ ದ ೇವರ ಚಿತು ಮತುು 
ದ ೇವರ ಕಾಯಿತಿಂತಾದ ಬಗ ೆ ನಮಗ  ತಿಳಳವಳಿಕ  ಬ ೇಕು. 

ಆತಿಮಕ ಕಣಭುಗಳನಭು ರ್ೆರೆಯಭವುದ್ಭ 

ದ ೇವರು ಮುಿಂಬರಲಿರುವ ವಿಷ್ಯಗಳನುು ಪಾಕಟಪಡಿಸುತಿುದಾಾನ  
ಮತುು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬ ೇಕ ಿಂಬುದರ ಬಗ ೆ ಕಟುುನಟಿುನ 

ಅಜ್ಞ ಗಳನುು ಕ ೂಡುತಿುದ ಾೇನ . ಯುದಧಕ ಿ ಸ್ದಧವಾಗಲ್ು ನಾವು ನಮಮ 
ಆತಿಮಕ ಕಣುುಗಳನುು ಮತುು ನಮಮ ಹೃದಯಗಳನುು ತ್ ರ ಯಬ ೇಕು. 

ಯೆೇಸು ತನು ಸಭ ಗ  ವಿರುದಧ ಪ್ಾತ್ಾಳದ ಶಕ್ತುಗಳಳ ಜಯವನುು 
ಹ ೂಿಂದುವುದಿಲ್ಲ ಎಿಂದು ಹ ೇಳಿದನು. 

ಮ್ರ್ಾುಯ 16:18 ಮ್ತಭು ನಾನಭ ನನಗೆ ಒಿಂದ್ಭ ಮಾತನಭು 
ಹೆೇಳುರ್ೆುೇನೆ, - ನೇನಭ ಪ್ೆೇತಾನಭ ಈ ಬಿಂಡೆಯ ಮೆೇಲೆ ನನು 
ಸಭೆಯನಭು ಕಟಭಿವೆನಭ. ಪ್ಾರ್ಾಳಲೊೇಕದ್ ಬಲವು ಅದ್ನಭು 
ಸೊೇಲಿಸಲಾರದ್ಭ. 

ಅಿಂದರ  ಸಭ ಯ ಮೇಲಿನ ನ ೇರವಾದ ಆಕಾಮಣ ಅಥವಾ ದಾಳಿಯ 

ವಿರುದಧ ನಲ್ುಲವಷ್ುು ಪ್ಾತ್ಾಳದ ಶಕ್ತುಗಳಿಗ  ಬಲ್ವಿಲ್ಲ. 

ಸಭ ಯು ಆಕಾಮಣಕಾರ ಆಗಿರಬ ೇಕು. ಸಭ ಯು ತನು ದಾವರಗಳ 

ಹಿಿಂದ  ಮುದುಡಿಕ ೂಳಳುವುದರ ಬದಲ್ು, ಸ ೈತ್ಾನನ ಭದಾಕ ೂೇಟ ಗಳ 

ಮೇಲ  ಸಕ್ತಾಯವಾಗಿ ಆಕಾಮಿಸಬ ೇಕು. 

ಸಾರಾಿಂಶ 

ದ ೇವರ ಆತಮವು ಸಭ ಯನುು ಆಯುಧಗಳ ಕಡ ಗ  ಕರ ಯುತಿುದಾಾನ . 
ದ ೇವರು ಚಿೇಯೇನನಲಿಲ ತುತೂರಯನುು ಊದುತಿುದಾಾನ . ದ ೇವರ 

ಮನ ಯಲಿಲ ಮಹಾ ಧ ೈಯಿವಿದ . 

ಪಿಶ್ಾಚನು ಮತುು ಸುಳಳು ಪಾವಾದಿಗಳಳ ದ ೇವರ ಭಕುರ ಮೇಲ  
ಯುದಧವನುು ಘೂೇಷಸ್ದಾಾರ . ಆದರ  ದ ೇವರು ಸ್ದಧತ್ ಯನುು 
ಪ್ಾಾರಿಂಭಿಸ್ದಾಾನ . ಆತನು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಸ ೈನಯವನುು 
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ಎಬ್ಲಬಸುತಿುದಾಾನ , ಅದು ರಕುವನುು ಸುರಸ್ ಜಯಗಳನುು ಸಾಧಿಸುತ್ಾು 
ಮುಿಂದ  ಸಾಗುತುದ . ಈ ಸ ೈನಯವು ರಾಜಯವನುು ಬಲ್ತ್ಾಿರದಿಿಂದ 

ಸಾವಧಿೇನಪಡಿಸ್ಕ ೂಳಳುತುದ  ಮತುು ಅದುುತಕರವಾದ 

ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯ ಉಜ್ಜೇವನವನುು ಉಿಂಟುಮಾಡುತುದ ! 

ಪರಾಮ್ಶ್ೆಾಗಾಗಿರಭವ ಪಾಶ್ೆುಗಳು 

1. ಈ ಪ್ಾಠದಲಿಲ ವಿವರಸಲಾಗಿರುವ ದ ೇವರ ಮೂರು ಅಲ ಗಳಳ ಯಾವುವು? ದ ೇವರ ಯಾವ ಅಲ ಗಳನುು ನಾವು 
ಈಗ ಪಾವ ೇಶ್ಚಸುತಿುದ ಾೇವ ? 

 

 

2. ದ ೇವರ ಮೂರನ ಯ ಅಲ ಯಲಿಲ ಯಾವ ಆತಿಮಕ ವರಗಳಳ ಪಾಮುಖವಾಗಿರುತುವ ? 

 

 

3. ಈ ಅಿಂತಯಕಾಲ್ದ ಅಲ ಯಲಿಲ ಪರಣಾಮಕಾರಯಾದ ಆತಿಮಕ ಯುದಧಕಾಿಗಿ ನಾವು ಹ ೇಗ  ಸ್ದಧರಾಗಬ ೇಕು? 
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ಪ್ಾಠ ಮ್ೂರಭ 

ವಿಜಯಶ್ಾಲಿಯಾದ್ ಸಭೆ 
ಸಭ ಯು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಅತಯಿಂತ ಶಕ್ತುಶ್ಾಲಿಯಾದ 

ಪಡ ಯಾಗಿದ . ಯೆೇಸು ತ್ಾನು ಕಟುುವ ನು ಎಿಂದು ಹ ೇಳಿದ ಸಭ ಯು 
ಜಯಗಳಿಸುವ ಮತುು ವಿಜಯಶ್ಾಲಿಯಾದ ಸಭ ಯಾಗಿರುತುದ  
ಎಿಂದು ಹ ೇಳಿದನು. 

ಯೆೇಸು ಹ ೇಳಿದ ಾೇನಿಂದರ : 

ಮ್ರ್ಾುಯ 16:18 ಬಿ “ನಾನಭ ಈ ಬಿಂಡೆಯ ಮೆೇಲೆ ನನು ಸಭೆಯನಭು 
ಕಟಭಿವೆನಭ. ಪ್ಾರ್ಾಳಲೊೇಕದ್ ಬಲವು ಅದ್ನಭು ಸೊೇಲಿಸಲಾರದ್ಭ.” 

ಸಾಿಂಪಾದಾಯಿಕ ಮಾದರಗಳಳ ಮತುು ವಿಧಾನಗಳನುು 
ಬಳಸ್ಕ ೂಿಂಡು ಅನ ೇಕರು ಸಭ ಗಳನುು ಕಟುಲ್ು ಪಾಯತಿುಸುತಿುದಾಾರ . 
ಆದರ  ನಾವು ನಮಮ ಸವಿಂತ ಸಿಂಪಾದಾಯಗಳನುು ಮತುು ನಮಮ 
ಸವಿಂತ ಆಲ ೂೇಚನ ಗಳನುು ಬದಿಗಿಡಬ ೇಕು ಮತುು ಕ್ತಾಸುನ ದ ೇಹಕಾಿಗಿ 

ಯೆೇಸು ತನು ಯೇಜನ ಯನುು ನಮಗ  ಪಾಕಟಪಡಿಸಲಿ.  

ಸಭೆಯನಭು ಪುನಃಸಾಥಪಿಸಲಾಗಭತಿುದೆದ 

ದ ೇವರು ಇನ ೂುಿಂದು ಸಾರ ಚಲಿಸುತಿುದಾಾನ ! ದ ೇವರ ಅಿಂತಿಮ 

ಅಲ ಯು ಹಿಿಂದಿನ ಅಲ ಗಳಿಗಿಿಂತ ಭಿನುವಾಗಿದ . ಈ ಚಲಿಸುವಿಕ ಯು 
ಎಲ್ಲರಗೂ ಕಾಣುವಿಂತ್  ಬಹಳ ದೃಗ ೂೆೇಚರವಾಗಿರುತುದ  ಮತುು 
ಲ ೂೇಕವನುು ಬುಡಮೇಲ್ು ಮಾಡುತುದ ! ದ ೇವರು ಬಲಿಷ್ಠರಾದ 

ಸ ೈನಕರ ಸ ೈನಯವನುು ಸ್ದಧಪಡಿಸುತಿುದಾಾನ , ಅದನುು ತಡ ಯಲ್ು 
ಸಾಧಯವಿಲ್ಲ. 

ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಸುಗಿೆಗಾಗಿರುವ ದ ೇವರ ಗಳಿಗ ಯಾಗಿದ . ಭೂಮಿಯ 

ಕಟುಕಡ ಯವರ ಗ  ಹ ೂೇಗಲ್ು ಮತುು ಸುವಾತ್ ಿಯನುು 
ಕ ೂಿಂಡ ೂಯಯಲ್ು ದ ೇವರು ಸಭ ಯನುು ಪುನಃಸಾಾಪಿಸುತಿುದಾಾನ . 

ಪಾವಾದಿಯಾದ ಯೇವ ೇಲ್ನು ಬರ ದಾಗ ಹ ೇಳಿದಾಿಂಥ ವಿಷ್ಯವನುು 
ನಾವು ಹ ೇಳಳತ್ ುೇವ : 
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ಯೇವೆೇಲ 1:2 ವೃದ್ದರೆೇ ಕೆೇಳಿರ ದೆೇಶನವಾಸಿಗಳೆೇ ನೇವೆಲಲರೂ 

ಕ್ತವಿಗೊಡಿರ ಇಿಂರ್ ಬಾಧ್ೆಯಭ ನಮ್ಮ ಕಾಲದ್ಲಾಲಗಲಿ ನಮ್ಮ 
ತಿಂದೆಗಳ ಕಾಲದ್ಲಿಲಯಾಗಲಿ ಸಿಂಭವಿಸಿರ್ೊುೇ? 

ದ ೇವರು ತನು ಮಹಿಮಯನುು ಮತುು ಸಾಶಿಗಾಾಹಯವಾದ 

ಪಾಸನುತ್ ಯನುು ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಗ  ಪುನಃಸಾಾಪಿಸ್ದಾಗ, ಜನರು 
ಸೂಪರ-ಸಾುರ (ಮಹಾತ್ಾರ ಯರ) ಸ ೇವ ಗಳ ಬಳಿಗ  
ಓಡಿಹ ೂೇಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ದ ೇವರು ತನು ವಾಕಯವನುು ಆತಮಭರತರಾದ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳ ಕ ೈಯಿಿಂದ 

ದೃಢಪಡಿಸುವಾಗ ಜನರು ನಮಮ ಪಟುಣಗಳ ಬ್ಲೇದಿಗಳಲಿಲ 
ಸೂಚಕಕಾಯಿಗಳನೂು ಅದುುತಗಳನೂು ನ ೂೇಡುತ್ಾುರ  ಮತುು 
ಅನುಭವಿಸುತ್ಾುರ . ದ ೇವರ ಮಹಿಮ ಪಾಕಟವಾಗುವ ಸಭ ಗಳಿಗ  
ಅವರು ಬಹು ಸಿಂಖ ಯಯಲಿಲ ಬರುವಿಂತ್  ಅವರನುು 
ಸ ಳ ಯಲಾಗುವುದು. 

ತಿಂದ ಯ ಮಹಿಮಯು ಉಿಂಟಾಗುತುದ  ಮತುು ಆತನ ಆತಮನ 

ಶಕ್ತುಯುತವಾದ ತ್ ೂೇಪಿಡುವಿಕ ಗಳಳ ಅಥವಾ ವರಗಳಳ 
ಅದುುತಕರವಾದ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯ ದ ೂಡಡ ಅಲ ಗಳನುು 
ಉಿಂಟುಮಾಡುತುವ . 

ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯ ಹಳ ಯ ವಿಧಾನಗಳಳ ವಿಫಲ್ವಾಗಿವ . ಆದರ  
ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಳ ದ ೇವರ ಶಕ್ತುಯುತವಾದ ಪಾದಶಿನದಲಿಲ ಸಾಗುವಾಗ 

ಮತುು ಅದುುತಕರವಾದ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯಲಿಲ ಕಾಯಿ 

ನವಿಹಿಸುವಾಗ, ಸಭ ಯು ಹ ೇಗಿರಬ ೇಕ ಿಂದು ಉದ ಾೇಶ್ಚಸಲಾಗಿತ್ ೂುೇ 
ಹಾಗ ಯೆೇ ಅದು ಜ್ೇವಿಸುವ ಬಲ್ವಾದ ದ ೇಹವಾಗಿರುತುದ . 

ಅದುುತಕರವಾದ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯಲಿಲ, ರ ೂೇಗಿಗಳಿಗ  ಮತುು 
ಗಾಯಗ ೂಿಂಡವರಗ  ಗುಣಪಡಿಸುವ ಸ ೇವ ಮಾಡುವಿಂಥ ತಿಂಡಗಳಳ 
ಇರುತುವ . ಕ ೂಯಲನುು ಕ ೂಯಯಲ್ು ನಮಮ ಯುವಕರು 
ಜ ೂತ್ ಗೂಡಿದಾಗ ಅದು ಬಲ್ವಾದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕ  ಆಗಿರುತುದ . 

ಪುನಃಸಾಥಪಿಸಲಾದ್ ಐದ್ಭ ವಿಧವಾದ್ ಸೆೇವೆಗಳು  

ಸಭ ಯು ವಿಜಯಶ್ಾಲಿಯಾಗಬ ೇಕಾದರ , ಯೆೇಸು ನಯೇಜ್ಸ್ದ 

ಐದು ವಿಧವಾದ ಸ ೇವ ಗಳನುು ಗುರುತಿಸಬ ೇಕು ಮತುು ಅವುಗಳನುು 
ಸರಯಾದ ಸಾಾನದಲಿಲ ಇಡಬ ೇಕು. 
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ಯೆೇಸು ಕ್ತಾಸುನು ಸಭ ಯೆಿಂಬ ದ ೇಹಕ ಿ ದಾನಗಳನುು ಅಥವಾ 

ವರಗಳನುು ಕ ೂಟುನು ಎಿಂದು ಅಪೊಸುಲ್ನಾದ ಪ್ೌಲ್ನು ಹ ೇಳಿದನು. 
ಅತನು ಸಭ ಗ  ನಾಯಕರನುು ಕ ೂಟುನು. 

ಎಫೆಸ 4:8,10-13 ಆತನಭ ಉನುತ ಸಾಥನಕೆಕ ಏರದಾಗ ರ್ಾನಭ 
ಜಯಿಸಿದ್ ಬಹಭ ಜನರನಭು ಸೆರೆ ಹಿಡಭಕೊಿಂಡಭ ಹೊೇಗಿ ಮ್ನಭಷಯರಗೆ 
ದಾನಗಳನಭು ಮಾಡಿದ್ನಭ ಎಿಂಬದಾಗಿ ಪಾವಾದಯಭ ಹೆೇಳುರ್ಾುನೆ. 

ಆತನಭ ಕೆಲವರನಭು ಅಪೊಸುಲರನಾುಗಿಯೂ ಕೆಲವರನಭು 
ಪಾವಾದಗಳನಾುಗಿಯೂ ಕೆಲವರನಭು ಸೌವಾತಿಾಕರನಾುಗಿಯೂ 

ಕೆಲವರನಭು ಸಭಾಪ್ಾಲಕರನಾುಗಿಯೂ ಉಪದೆೇಶಿಗಳನಾುಗಿಯೂ 

ಅನಭಗಾಹಿಸಿದ್ನಭ. ನಾವೆಲಲರೂ ನಿಂಬಿಕೆಯಿಿಂದ್ಲೂ ದೆೇವಕಭಮಾರನ 

ವಿಷಯವಾದ್ ಜ್ಞಾನದಿಂದ್ಲೂ ಉಿಂಟಾಗಭವ ಐಕಯವನಭು ಹೊಿಂದ 

ಪಾವಿೇಣರ್ೆಗೆ ಬಿಂದ್ವರಾಗಿ ಕ್ತಾಸು ಪರಪೂಣಾರ್ೆಯೆಿಂಬ ಪಾಮಾಣವನಭು 
ಮ್ಭಟಭಿವ ತನಕ, ದೆೇವಜನರನಭು ಯೇಗಯಸಿಥತಿಗೆ ತರಭವ 

ಕೆಲಸಕೊಕೇಸಕರವೂ ಸಭೆಯ ಸೆೇವೆಗೊೇಸಕರವೂ ಕ್ತಾಸುನ ದೆೇಹವು 
ಅಭಿವೃದದಯಾಗಭವದ್ಕೊಕೇಸಕವೂ ಆತನಭ ಇವರನಭು 
ಅನಭಗಾಹಿಸಿದ್ನಭ. 

ಕಾಯಾಭಾರಗಳು 

ಅಪೊಸುಲ್, ಪಾವಾದಿ, ಸುವಾತಿಿಕ, ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕ ಮತುು ಬ ೂೇಧಕ 

ಎಿಂಬುವುಗಳಳ ನಾಮಧ ೇಯಗಳಳ ಅಥವಾ ಬ್ಲರುದುಗಳಳ ಅಲ್ಲ. ಅವು 
ಕಾಯಿಭಾರಗಳಾಗಿವ . ಪಾತಿಯಿಂದು ಸ ೇವ ಯ ಕಾಯಿಭಾರವು 
ಕ್ತಾಸುನ ದ ೇಹವನುು ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸುವುದರಲಿಲ ಪಾಮುಖ ಪ್ಾತಾವನುು 
ವಹಿಸುತುದ . 

ಅವರ ಕಾಯಿಭಾರದಲಿಲ, ಅವರು ಸುವಾತಿಿಕರಾಗಿದಾಾರ  ಆದಾರಿಂದ 

ಸುವಾತ್ ಿಯು ಯಾವಾಗಲ್ೂ ಸಾರಲ್ಾಡುತುದ  

ಅವರ ತಿಳಿವಳಿಕ ಯಲಿಲ, ಅವರು ಬ ೂೇಧಕರಾಗಿದಾಾರ  ಆದಾರಿಂದ 

ಅವರು ದ ೇವರ ವಾಕಯದಿಿಂದ ಇತರರಗ  ಬ ೂೇಧಿಸಬಹುದು. 

ಅವರ ಹೃದಯದಲಿಲ, ಅವರು ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕರಾಗಿದಾಾರ  ಆದಾರಿಂದ 

ಅವರು ಜನರನುು ಪರಪ್ಾಲಿಸಬಹುದು. 
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ಅವರ ದಶಿನದಲಿಲ, ಅವರು ಪಾವಾದಿಯಾಗಿದಾಾರ  ಆದಾರಿಂದ ಅವರು 
ಆತನ ಮಾಗಿದಶಿನಗಳ ಮೂಲ್ಕ ದ ೇವರ ಜನರನುು 
ನಡ ಸಬಹುದು. 

ಅವರ ಸ ೇವ ಯಲಿಲ, ಅವರು ಅಪೊಸುಲ್ರಾಗಿದಾಾರ  ಆದಾರಿಂದ ಅವರು 
ದ ೇವರ ವಾಕಯಕ ಿ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ದೃಢವಾದ ಅಸ್ುವಾರವನುು 
ಹಾಕುತ್ಾುರ . ಅವರು ಜನರನುು ದ ೇವರ ಮಾಗಿಗಳಲಿಲ ನಡ ಸುತ್ಾುರ . 

ನಯಭಕ್ತು 

ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಳ ಸ ೇವ ಯ ಕ ಲ್ಸಕ ಿ ಸ್ದಧಪಡಿಸಬ ೇಕಾದರ  ಮತುು ಕ್ತಾಸುನ 

ಪರಪೂಣಿತ್ ಯ ಪಾಮಾಣದ ಪಾವಿೇಣತ್ ಯ ವರ ಗೂ 

ಬ ಳ ಸಬ ೇಕಾದರ  ಐದು ವಿಧವಾದ ವರಗಳ ಲ್ಲವೂ ಪಾತಿಯಿಂದು 
ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಯಲಿಲ ಸಕ್ತಾಯವಾಗಿರಬ ೇಕು ಮತುು 
ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಬ ೇಕು. ಅವರು ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ನ ೇಮಿಸಲ್ಾಟಿುಲ್ಲ: 
ಅವರು ದ ೇವರಿಂದ ನ ೇಮಿಸಲ್ಾಟಿುದಾಾರ . ಇದು ಆತನ 

ಯೇಜನ ಯಾಗಿದ . 

1 ಕೊರಿಂರ್ 12:27,28 ನೇವು ಕ್ತಾಸುನ ದೆೇಹವು ಮ್ತಭು ಒಬೊಬಬಬರಾಗಿ 

ಅದ್ಕೆಕ ಅಿಂಗಗಳಾಗಿದದೇರ ದೆೇವರಭ ತನು ಸಭೆಯಲಿಲ 
ಮೊದ್ಲನೆಯದಾಗಿ ಅಪೊಸುಲರನಭು ಎರಡನೆೇಯದಾಗಿ 

ಪಾವಾದಗಳನಭು ಮ್ೂರನೆೇಯದಾಗಿ ಉಪದೆೇಶಕರನಭು ಇಟ್ಟಿದಾದನೆ. ಆ 

ಮೆೇಲೆ ಮ್ಹರ್ಾಕಯಾ ಮಾಡಭವ ಶಕ್ತುಯನಭು ನಾನಾ ರೊೇಗಗಳನಭು 
ವಾಸಿಮಾಡಭವ ವರವನೂು ಪರಸಹಾಯ ಮಾಡಭವ ಗಭಣವನೂು 
ಕಾಯಾಗಳನಭು ನವಾಹಿಸಭವ ಜ್ಞಾನವನಭು ವಿವಿಧ ವಾಣಿಗಳನಾುಡಭವ 

ವರವನೂು ಅವರವರಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದಾದನೆ. 

ಸೆೇವಕರಭ 

ಯೆೇಸು ಸ ೇವಕನಾಗಿ ಸ ೇವ  ಮಾಡಿದಿಂತ್ ಯೆೇ, ಐದು ವಿಧವಾದ 

ಸ ೇವ ಗಳಲಿಲರುವ ಪಾತಿಯಬಬರು ಸ ೇವಕರಾಗಿ ಕಾಯಿ 

ನವಿಹಿಸಬ ೇಕು. ಅವರನುು ಕ್ತಾಸುನ ದ ೇಹದ ಸ ೇವಕರು ಎಿಂದು 
ಕರ ಯಲಾಗಿದ . 

ಯೇಹಾನ 13:3-5 ಯೆೇಸಭ ತನು ಕೆೈಯಲಿಲ ತಿಂದೆ ಎಲಲವನಭು 
ಕೊಟಿದಾದನೆಿಂತಲೂ ರ್ಾನಭ ದೆೇವರ ಬಳಿಯಿಿಂದ್ ಹೊರಟಭ ಬಿಂದದ್ಭದ 
ಮ್ರ್ೆುೇ ದೆೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹೊೇಗಭರ್ೆುೇನೆಿಂತಲೂ ತಿಳುಕೊಿಂಡವನಾಗಿ 
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ಊಟವನಭು ಬಿಟಭಿ, ಎದ್ಭದ ಹೊದದದ್ದ ಮೆೇಲೊೊದಕೆಯನಭು ರ್ೆಗೆದಟಭಿ 
ಕೆೈಪ್ಾವುಡವನಭು ತಕೊಕಿಂಡಭ ನಡಭವಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಿಂಡನಭ. ಆಗ 

ಬೊೇಗಭಣಿಯಲಿಲ ನೇರಭ ಹಾಕ್ತಕೊಿಂಡಭ ಶಿಷಯರ ಕಾಲಭಗಳನಭು 
ರ್ೊಳೆಯಭವದ್ಕೂಕ ನಡಭವಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಿಂಡಿದ್ದ ಕೆೈಪ್ಾವುಡದಿಂದ್ 

ಒರಸಭವದ್ಕೂಕ ಪ್ಾಾರಿಂಭಿಸಿದ್ನಭ. 

ಯೇಹಾನ 13:12-17 ಆತನಭ ಅವರ ಕಾಲಭಗಳನಭು ರ್ೊಳೆದ್ 

ಮೆೇಲೆ ತನು ಮೆೇಲೊೊದಕೆಯನಭು ಹಕ್ತಕೊಿಂಡಭ ತಿರಗಿ ಕೂತಭಕೊಿಂಡಭ 
ಅವರಗೆ ಹೆೇಳಿದೆದೇನಿಂದ್ರೆ ನಾನಭ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ಭದ ಏನೆಿಂದ್ಭ 
ಗೊರ್ಾುಯಿರ್ೊೇ? ನೇವು ನನುನಭು ಗಭರಭವೆಿಂದ್ೂ ಕತಾನೆಿಂದ್ೂ 

ಕರೆಯಭತಿುೇರ ನೇವು ಕರೆಯಭವದ್ಭ ಸರ. ನಾನಭ ಅಿಂರ್ವನೆೇ ಹೌದ್ಭ. 
ಕತಾನೂ ಗಭರಭವೂ ಆಗಿರಭವ ನಾನಭ ನಮ್ಮ ಕಾಲಭಗಳನಭು 
ರ್ೊಳೆದರಲಾಗಿ ನೇವು ಸಹ ಒಬಬರ ಕಾಲನಭು ಒಬಬರಭ ರ್ೊಳೆಯಭವ 

ಹಿಂಗಿೇನಲಿಲದದೇರ. ನಾನಭ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ ಮೆೇರೆಗೆ ನೇವು ಸಹ 

ಮಾಡಭವಿಂರ್ೆ ನಮ್ಗೆ ಮಾದ್ರಯನಭು ರ್ೊೇರಸಿದೆದೇನೆ. ನಮ್ಗೆ 
ನಜನಜವಾಗಿ ಹೆೇಳುರ್ೆುೇನೆ. ದ್ಣಿಗಿಿಂತ ಆಳು ದೊಡಿವನಲಲ. 
ಕಳುಹಿಸಲಪಟಿವನಭ ಕಳುಹಿಸಿದ್ವನಗಿಿಂತ ದೊಡವಿನಲಲ. ನೇವು 
ಇದ್ನಭು ತಿಳುಕೊಿಂಡಭ ಇದ್ರಿಂರ್ೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಧನಯರಭ. 

ಪಾತಿಯಬಬ ವಿಶ್ಾಾಸಿಯನಭು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಭವುದ್ಭ 

ಸ ೇವ ಯ ಕ ಲ್ಸಕಾಿಗಿ ಭಕುರನುು ಸ್ದಧಗ ೂಳಿಸುವುದು - ಯೆೇಸುವಿನ 

ಕ್ತಾಯೆಗಳನುು ಮಾಡಲ್ು ಅವರಗ  ಬ ೂೇಧಿಸುವುದು ಐದು ವಿಧವಾದ 

ಸ ೇವ ಯ ಕಾಯಿಭಾರವಾಗಿದ . ಅವರ ಪಾಮುಖ ಕ ಲ್ಸ ಹಿೇಗಿದ : 

 ಭಕುರನುು ಪರಪೂಣಿಗ ೂಳಿಸುವುದು ಮತುು 
ಪೂಣಿಗ ೂಳಿಸುವುದು 

 ಸ ೇವ ಯ ಕ ಲ್ಸಗಳನುು ಮಾಡಲ್ು ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳನುು 
ಸ್ದಧಗ ೂಳಿಸುವುದು 

 ದ ೇವರ ರಾಜಯದ ಸುವಾತ್ ಿಯನುು ಸಾರುವುದು 

ಬ ಳವಣಿಗ ಯ ನಾಲ್ುಿ ಹಿಂತಗಳಿವ . 

 ಪುರುಷ್ತವ - ಯೆೇಸುವಿನ ತಿಳಿವಳಿಕ  ಮತುು ಜ್ಞಾನವನುು 
ಅರತುಕ ೂಳಳುವುದು 
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 ಯಾಜಕತವ - ಯೆೇಸುವಿನ ಸವಭಾವವನುು ಮತುು 
ಗುಣಲ್ಕ್ಷಣಗಳನುು ವಧಿಿಸ್ಕ ೂಳಳುವುದು 

 ಸ ೇವಕತವ - ಯೆೇಸುವಿನ ಅಧಿಕಾರ ಮತುು ಶಕ್ತುಯಿಿಂದ 

ಕಾಯಿಮಾಡುವುದು 

 ಪಿತೃತವ - ಯೆೇಸುವಿನ ಕ ಲ್ಸಗಳಳ ಮತುು ಕಾಯಿಗಳನುು 
ಮಾಡುವುದು 

ಅಪೊಸುಲರಭ 

ವಾಯಖ್ೆಯ 

“ಅಪೊಸ ೂುಲ ೂಸ್” ಎಿಂಬುದು ಅಪೊಸುಲ್ ಎಿಂಬ ಪದದ ಗಿಾೇಕ್ಸ 

ಪದವಾಗಿದ . ಇದರ ಅಥಿವ ೇನ ಿಂದರ , ಸಭ ಗಳನುು ಸಾಾಪಿಸುವುದಕ ಿ 
ಅಧಿಕಾರದ ೂಿಂದಿಗ  ಕಳಳಹಿಸಲ್ಾಟುವನು ಮತುು ಅಸ್ುತವದಲಿಲರುವ 

ಸಭ ಗಳನುು ಮೂಲ್ಭೂತ ಉಪದ ೇಶಗಳಲಿಲ ಮತುು ದ ೇವರ ವಾಕಯದ 

ಪ್ಾಾಯೇಗಿಕ ಬ ೂೇಧನ ಗಳಲಿಲ ಬಲ್ಪಡಿಸಲ್ು ಕಳಳಹಿಸಲ್ಾಟುವನು. 

ಕಾಯಾಭಾರಗಳು 

ಅಪೊಸುಲ್ರು ಸ ೇವ ಯ ಎಲಾಲ ವರಗಳಲಿಲ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತ್ಾುರ  
ಮತುು ಆತಮನ ಎಲಾಲ ವರಗಳಲಿಲ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತ್ಾುರ . 

ಅವರ ಸ ೇವ ಯ ವರಗಳನುು ಗುರುತಿಸಬ ೇಕು ಮತುು ಕ ಲ್ವು 
ಸಭ ಗಳಿಗ  ಹಾಗೂ ಇತರ ಸ ೇವ ಗಳಿಗ  ಆತಮದಲಿಲರುವ ಸಿಂಬಿಂಧದ 

ನಮಿತುವಾಗಿ ಅಿಂಗಿೇಕರಸ್ಕ ೂಳುಬ ೇಕು. ಸೂಚಕಕಾಯಿಗಳಳ, 
ಮಹತ್ಾಿಯಿಗಳಳ ಮತುು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಅದುುತಗಳಳ ಸತತವಾಗಿ 

ತ್ ೂೇರಬರುತುವ . 

ಹಿರಯರನುು ಸ ೇವ ಗ  ನ ೇಮಿಸುವುದರಲಿಲ, ಕ ಲ್ವೊಬಬ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳ 

ಜ್ೇವಿತದಲಿಲರುವ ಕರ ಯುವಿಕ ಯನುು ದೃಢಪಡಿಸುವುದರಲಿಲ ಮತುು 
ಅವರನುು ಸ ೇವ ಯ ವರಗಳಲಿಲ ಸ್ಾರಪಡಿಸುವುದರಲಿಲ ಅಪೊಸುಲ್ರು 
ಪಾವಾದಿಗಳ  ಟಿುಗ  ಸ ೇರ ನಕಟವಾಗಿ ಕ ಲ್ಸ ಮಾಡುತ್ಾುರ . ಅವರು 
ಕ ೈಗಳನುು ಇಡುವುದರ ಮೂಲ್ಕ ಪವಿತ್ಾಾತಮನ ವರಗಳನುು 
ವಗಾಿಯಿಸುತ್ಾುರ  ಮತುು ದ ೂರಕುವಿಂತ್  ಮಾಡುತ್ಾುರ . 

ಮಾದ್ರ 
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ಪ್ೌಲ್ ಮತುು ಬಾನಿಬರು ಬಹಳ ಉತುಮ ಮಾದರಯಾಗಿದಾಾರ . 

ಅಪೊಸುಲರ ಕೃತಯಗಳು 14:23 ಇದ್ಲಲದೆ ಪಾತಿ ಸಭೆಯಲಿಲ 
ಸಭೆಯವರ ಸಮ್ಮತಿಯಿಿಂದ್ ಹಿರಯರನಭು ಗೊತಭುಮಾಡಿ ನೆೇಮಿಸಿ 

ಉಪವಾಸವಿದ್ಭದ ಪ್ಾಾರ್ಾನೆ ಮಾಡಿ ಅವರಭ ನಿಂಬಿದ್ದ ಕತಾನ ಕೆೈಗೆ 
ಅವರನಭು ಒಪಿಪಸಿದ್ರಭ. 

ಪಾವಾದಗಳು 

ವಾಯಖ್ೆಯ 

“ಪೊಾಫ ಟ ಯೇ” ಎಿಂಬುದು ಪಾವಾದಿ ಎಿಂಬ ಪದದ ಗಿಾೇಕ್ಸ 

ಪದವಾಗಿದ . ಸಿಂಗತಿಗಳನುು ಮುಿಂತಿಳಿಸುವುದು ಮತುು 
ಪ್ ಾೇರಣ ಯಿಿಂದ ಮಾತನಾಡುವುದು ಎಿಂಬುದು ಇದರ ಅಥಿವಾಗಿದ . 
ಪಾವಾದಿಯು ದ ೇವರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವವನು ಆಗಿದಾಾನ . 

ಕಾಯಾಭಾರಗಳು 

ಪಾವಾದನ ಯ ವರದಲಿಲ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುವ ಒಬಬ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಿಿಂತ 

ಹ ಚಾುಗಿ ಪಾವಾದಿಯು ಉನುತ ಮಟುದ ಅಭಿಷ್ ೇಕದಿಿಂದ 

ಸ ೇವ ಮಾಡುತ್ಾುನ . ಆತಿಮಕವಾದ ಅಸ್ುವಾರಗಳನುು ಹಾಕುವುದರಲಿಲ, 
ಸಭ ಗಳನುು ಸಾಾಪಿಸುವುದರಲಿಲ ಮತುು ಬಲ್ಪಡಿಸುವುದರಲಿಲ 
ಅನ ೇಕವ ೇಳ  ಪಾವಾದಿಯು ಅಪೊಸುಲ್ರ ೂಿಂದಿಗ  ಸ ೇವ  ಮಾಡುತ್ಾುರ . 

ಎಫೆಸ 2:20 ಅಪೊಸುಲರೂ ಪಾವಾದಗಳೂ ಎಿಂಬ ಅಸಿುವಾರದ್ 

ಮೆೇಲೆ ನೇವೂ ಮ್ಿಂದರದೊೇಪ್ಾದಯಲಿಲ ಕಟಿಲಪಟ್ಟಿದದೇರ.  

ಮಾದ್ರ 

ಅಗಬನು ಪಾವಾದಿಯ ಸ ೇವ ಗ  ಉತುಮ ಮಾದರಯಾಗಿದಾಾನ . 

ಅಪೊಸುಲರ ಕೃತಯಗಳು 21:10,11 ನಾವು ಅಲಿಲ ಅನೆೇಕ ದವಸಗಳು 
ಇದ್ದ ಮೆೇಲೆ, ಅಗಬನೆಿಂಬ ಒಬಬ ಪಾವಾದಯಭ ಯೂದಾಯದಿಂದ್ 

ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಿಂದ್ಭ ಪ್ೌಲನ ನಡಭಕಟಿನಭು ರ್ೆಗೆದ್ಭ ತನು 
ಕೆೈಕಾಲಭಗಳನಭು ಕಟ್ಟಿಕೊಿಂಡಭ ಈ ನಡಭಕಟಭಿ ಯಾವನದೊೇ ಆ 

ಮ್ನಭಷಯನನಭು ಯೆಹೂದ್ಯರಭ ಇದೆೇ ರೇತಿಯಾಗಿ ಯೆರೂಸಲೆೇಮಿನಲಿಲ 
ಕಟ್ಟಿ ಅನಯಜನರ ಕೆೈಗೆ ಒಪಿಪಸಿ ಕೊಡಭವರಭ, ಹಿೇಗೆ ಪವಿರ್ಾಾತಮನಭ 
ಹೆೇಳುರ್ಾುನೆಿಂಬದಾಗಿ ಹೆೇಳಿದ್ನಭ.  
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ಸಭವಾತಿಾಕರಭ 

ವಾಯಖ್ೆಯ 

ಸುವಾತಿಿಕ ಎಿಂಬ ಪದದ ಗಿಾೇಕ್ಸ ಪದವು “ಇವಾಯಿಂಜ್ಲಿಸ ುಸ್”. 

ಸುವಾತಿಿಕನು ದ ೇವರ ಸ ೈನಯದಲಿಲ ಮುಿಂಚೂಣಿಯಲಿಲರುತ್ಾುನ . 
ಅವನಗ  ಅಥವಾ ಅವಳಿಗ  ಈ ಲ ೂೇಕದಲಿಲ ಯಾರಗ  ಸುವಾತ್ ಿಯು 
ತಲ್ುಪಿಲಿಲ್ಲವೊೇ ಅಿಂಥವರಗ  ಸುವಾತ್ ಿಯನುು ತಲ್ುಪಿಸಲ್ು ಕಡು 
ಬಯಕ  ಇರುತುದ . 

ಕಾಯಾಭಾರಗಳು 

ಅವರು ಹ ೂೇಗುವ ಕಡ ಯಲ ಲಲಾಲ, ಅವರು ಸುವಾತ್ ಿಯ 

ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುತ್ಾುರ  ಮತುು ಬ ೂೇಧಿಸುತ್ಾುರ , ಸೂಚಕಕಾಯಿಗಳಳ 
ಮತುು ಅದುುತಗಳಳ ಅವರನುು ಹಿಿಂಬಾಲಿಸುತುವ . ಅದುುತಕರವಾದ 

ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಗಾಗಿ ಇತರ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಿಗ  ತರಬ ೇತಿ 

ನೇಡುವುದರಲಿಲ ಮತುು ಅವರನುು ಸುವಾತ್ಾಿ ಸ ೇವ ಗಳಿಗಾಗಿ 

ಸ್ದಧಪಡಿಸುವುದರಲಿಲ ಅವರು ಸಕ್ತಾಯವಾಗಿ ತ್ ೂಡಗಿಸ್ 

ಕ ೂಿಂಡಿರುತ್ಾುರ . 

ಮಾದ್ರ 

ಸುವಾತಿಿಕನ ಸ ೇವ ಗ  ಫಿಲಿಪಾನು ಅತುಯತುಮ ಮಾದರಯಾಗಿದಾಾನ . 

ಅಪೊಸುಲರ ಕೃತಯಗಳು 8:5-8 ಫಿಲಿಪಪನಭ ಸಮಾಯಾವೆಿಂಬ 

ಪಟಿಣಕೆಕ ಹೊೇಗಿ ಕ್ತಾಸುನನಭು ಅಲಿಲರಭವವರಗೆ ಪಾಕಟ್ಟಸಿದ್ನಭ. 
ಗಭಿಂಪ್ಾಗಿ ಕೂಡಿದ್ ಜನಗಳು ಫಿಲಿಪಪನ ಮಾತಭಗಳನಭು ಕೆೇಳಿ ಅವನಭ 
ಮಾಡಿದ್ ಸೂಚಕಕಾಯಾಗಳನಭು ನೊೇಡಿ ಅವನಭ ಹೆೇಳಿದ್ 

ಸಿಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಏಕಮ್ನಸಾಸಗಿ ಲಕ್ಷಯಕೊಟಿರಭ. ಯಾಕಿಂದ್ರೆ 
ಅನೆೇಕರೊಳಗಿಿಂದ್ ದೆವಾಗಳು ಮ್ಹಾಶಬದದಿಂದ್ ಕೂಗಿ ಹೊರಗೆ 
ಬಿಂದ್ವು; ಮ್ತಭು ಅನೆೇಕ ಪ್ಾಶಾಾವಾಯಭ ರೊೇಗಿಗಳೂ ಕಭಿಂಟರೂ 

ಸಾಸಥಮಾಡಲಪಟಿರಭ. ಆ ಪಟಿಣದ್ಲಿಲ ಬಹಭ ಸಿಂರ್ೊೇಷವಾಯಿತಭ. 

ಇತರ ಸ ೇವ ಯ ವರಗಳಲಿಲ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುವವರಿಂತ್ ಯೆೇ 
ಸುವಾತಿಿಕನ ಪಾಮುಖ ಕ ಲ್ಸವು ಭಕುರನುು ಸ ೇವ ಯ ಕ ಲ್ಸಕಾಿಗಿ 

ಸ್ದಧಪಡಿಸುವುದಾಗಿದ . ಸುವಾತಿಿಕನ ಪಾಮುಖ ಕ ಲ್ಸವು 
ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯ ಎಲಾಲ ಕ ಲ್ಸಗಳನುು ಮಾಡುವುದು ಅಲ್ಲ, ಆದರ  
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ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯ ಕ ಲ್ಸವನುು ಮಾಡಲ್ು ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಿಗ  
ತರಬ ೇತಿ ಕ ೂಡುವುದಾಗಿದ . 

ಸಭಾಪ್ಾಲಕರಭ 

ವಾಯಖ್ೆಯ 

“ಪೊಯಿಮನ್” ಎಿಂಬುದು ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕ ಎಿಂಬ ಪದದ ಗಿಾೇಕ್ಸ 

ಪದವಾಗಿದ  ಮತುು ಇದನುು ಕುರುಬ ಎಿಂದು ಭಾಷ್ಾಿಂತರಸಲಾಗಿದ . 
ಕುರುಬನು ಹಿಿಂಡುಗಳನುು ಅಥವಾ ಮಿಂದ ಗಳನುು ಮೇಯಿಸುವವನು 
ಆಗಿದಾಾನ . ಅವನು ಮಿಂದ ಗಳನುು ನಡ ಸುತ್ಾುನ  ಮತುು 
ಪೊೇಷಸುತ್ಾುನ . ಅವನು ಮೇಲಿವಚಾರಕನಾಗಿರುವನು. 

ಕಾಯಾಭಾರಗಳು 

ಜನರನುು ಪರಪ್ಾಲಿಸುವುದು, ಮೇಲಿವಚಾರಣ  ಮಾಡುವುದು, 
ನಡ ಸುವುದು ಮತುು ತರಬ ೇತಿ ಕ ೂಡುವುದು ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕನ 

ಕಾಯಿಭಾರವಾಗಿದ . ಅವನು ಅವರ ೂಿಂದಿಗ  ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಸಿಂಬಿಂಧ 

ಉಳುವನಾಗಿರುತ್ಾುನ , ಮತುು ಅವರಗಾಗಿ ತನು ಪ್ಾಾಣವನುು 
ಕ ೂಡುವಷ್ುರ ಮಟಿುಗ  ಅವರನುು ಪಿಾೇತಿಸುತ್ಾುನ . 

ಮಾದ್ರ 

ಸ ೇವ ಯ ಎಲಾಲ ವರಗಳಿಗ  ಯೆೇಸು ಮಾದರಯಾಗಿದಾಾನ . ನಾವು 
ಆತನನುು ಒಳ ುಯ ಕುರುಬನ ಿಂದು ವಣಿಿಸುತ್ ುೇವ  ಮತುು ಆತನು 
ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕನ ಸ ೇವ ಗ  ಅತುಯತುಮ ಮಾದರಯಾಗಿದಾಾನ . 

ಯೇಹಾನ 10:4 ಅವನಭ ಸಾಿಂತ ಕಭರಗಳನಭು ಹೆಸರಭ ಹೆೇಳಿ ಕರೆದ್ಭ 
ಹೊರಗೆ ಬಿಡಭರ್ಾುನೆ. ಸಾಿಂತ ಕಭರಗಳನೆುಲಾಲ ಹೊರಗೆ ಬಿಟಿ ಮೆೇಲೆ 
ರ್ಾನಭ ಅವುಗಳ ಮ್ಭಿಂದೆ ಹೊೇಗಭರ್ಾುನೆ. ಕಭರಗಳು ಅವನ ಸಾರವನಭು 
ತಿಳುಕೊಿಂಡಭ ಅವನ ಹಿಿಂದೆ ಹೊೇಗಭತುವೆ. 

ಯೇಹಾನ 10:11 ನಾನೆೇ ಒಳ ುೆೇ ಕಭರಭಬನಭ. ಒಳ ುೆೇ ಕಭರಭಬನಭ 
ತನು ಕಭರಗಳಿಗೊಸಕರ ತನು ಪ್ಾಾಣವನಭು ಕೊಡಭರ್ಾುನೆ. 

ಬೊೇಧಕರಭ 

ವಾಯಖ್ೆಯ 
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“ಡಿಡಾಸಿಲ ೂೇ” ಎಿಂಬ ಗಿಾೇಕ್ಸ ಪದವನುು ಬ ೂೇಧಕನ ಿಂದು 
ಭಾಷ್ಾಿಂತರಸಲಾಗಿದ . ಬ ೂೇಧಕನು ಬ ೂೇಧಿಸುವವನು ಮತುು ಅವನ 

ಬ ೂೇಧನ ಯಿಿಂದ ಇತರರು ಕಲಿಯಲ್ು ಕಾರಣಕತಿನು ಆಗಿರುತ್ಾುನ . 

ಮ್ರ್ಾುಯ 28:19,20 ಆದ್ದರಿಂದ್ ನೇವು ಹೊರಟಭಹೊೇಗಿ ಎಲಾಲ 
ದೆೇಶಗಳ ಜನರನಭು ಶಿಷಯರನಾುಗಿ ಮಾಡಿರ ಅವರಗೆ ತಿಂದೆಯ 

ಮ್ಗನ ಪವಿರ್ಾಾತಮನ ಹೆಸರನಲಿಲ ದೇಕ್ಷಾಸಾುನಮಾಡಿಸಿ, ನಾನಭ 
ನಮ್ಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದನೆುಲಾಲ ಕಾಪ್ಾಡಿಕೊಳುುವದ್ಕೆಕ ಅವರಗೆ 
ಉಪದೆೇಶ ಮಾಡಿರ. ನೊೇಡಿರ, ನಾನಭ ಯಭಗದ್ 

ಸಮಾಪಿುಯವರೆಗೂ ಎಲಾಲ ದವಸ ನಮ್ಮ ಸಿಂಗಡ ಇರಭರ್ೆುೇನೆ ಎಿಂದ್ಭ 
ಹೆೇಳಿದ್ನಭ. ಆಮೆನ 

ಕಾಯಾಭಾರಗಳು 

ಬ ೂೇಧಕನು ಕತಿನ ಮಾಗಿವನುು ಸೂಚಿಸುವವನು, 
ನದ ೇಿಶ್ಚಸುವವನು, ತಿಳಿಸುವವನು ಮತುು ತ್ ೂೇರಸುವವನು 
ಆಗಿದಾಾನ . ಕ್ತಾಸುನ ಸಭ ಯೆಿಂಬ ದ ೇಹಕ ಿ ಬ ೂೇಧಿಸುವುದು ಅವನ 

ಪಾಮುಖ ಗುರಯಾಗಿದ . ಪವಿತ್ಾಾತಮನ ಅಭಿಷ್ ೇಕದಿಿಂದ 

ಬ ೂೇಧಿಸುವುದು ಅವನ ಅಥವಾ ಅವಳ ಜವಾಬಾಾರಯಾಗಿದ . 

1 ಕೊರಿಂರ್ 2:13 ಇವುಗಳಿಿಂದ್ ಮ್ನಭಷ ಜ್ಞಾನವು ಕಲಿಸಿದ್ 

ಮಾತಭಗಳಿಿಂದ್ ಹೆೇಳದೆೇ ದೆೇವರಾತಮವೆೇ ಕಲಿಸಿಕೊಟಿ 
ಮಾತಭಗಳಿಿಂದ್ ಹೆೇಳಿ ಆತಮ ಸಿಂಬಿಂಧವಾದ್ವುಗಳನಭು ಆತಮನಗೆ 
ಯಭಕುವಾದ್ ರೇತಿಯಲಿಲ ವಿವರಸಭರ್ೆುೇವೆ. 

ಮಾದ್ರ 

ತಿಮೊಥ್ ಯನು ಬ ೂೇಧಕ ಸ ೇವ ಗ  ಉತುಮ ಮಾದರಯಾಗಿದಾಾನ . 

1 ತಿಮೊಥೆ 2:7 ಆ ಸಾಕ್ಷಿಯನಭು ಪಾಸಿದಧಪಡಿಸಭವದ್ಕಾಕಗಿಯೆೇ ನಾನಭ 
ಸಾರಭವವನಾಗಿಯೂ ಅಪೊಸುಲನಾಗಿಯೂ ನಿಂಬಿಕೆಯಿಿಂದ್ಲೂ 

ಸತಯದಿಂದ್ಲೂ ಅನಯಜನರಗೆ ಬೊೇಧಿಸಭವವನಾಗಿಯೂ 

ನೆೇಮಿಸಲಪಟೆಿನಭ. ನಾನಭ ಇಿಂರ್ವನೆಿಂಬದ್ಭ ಸಭಳುಲಲ, ಸತಯವೆೇ. 

ಅಪೊಸುಲ್ನಾದ ಯೇಹಾನನು ಈ ಮಾತುಗಳನುು ಬ ೂೇಧಕನಗ  
ಬರ ದನು. 
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1 ಯೇಹಾನ 2:27 ಆದ್ರೆ ಆತನಿಂದ್ ನೇವು ಹೊಿಂದದ್ ಅಭಿಷೆೇಕವು 
ನಮ್ಮಲಿಲ ನೆಲೆಗೊಿಂಡಿರಭವದ್ರಿಂದ್ ಯಾವನಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ 
ಉಪದೆೇಶ ಮಾಡಭವದ್ಭ ಅವಶಯವಿಲಲ. ಆತನಭ ಮಾಡಿದ್ ಅಭಿಷೆೇಕವು 
ಎಲಾಲ ವಿಷಯಗಳಲಿಲ ನಮ್ಗೆ ಉಪದೆೇಶಮಾಡಭವಿಂರ್ದಾಗಿದ್ಭದ 
ಸತಯವಾಗಿದೆ ಸಭಳುಲಲ. ಅದ್ಭ ನಮ್ಗೆ ಉಪದೆೇಶ ಮಾಡಿದ್ ಪಾಕಾರ 

ಆತನಲಿಲ ನೆಲೆಗೊಿಂಡಿರ. 

ಪುನಃಸಾಥಪಿಸಲಪಟಿ ಸಭವಾರ್ೆಾ 

ಯೆೇಸುಕ್ತಾಸುನ ಸುವಾತ್ ಿಯನುು ಸೂಚಕಕಾಯಿಗಳಳ ಮತುು 
ಅದುುತಗಳ  ಿಂದಿಗ  ಸಾರಬ ೇಕು. 

ಟಿ. ಎಲ್. ಓಸ ೂಬೇನ್ಿ ರವರು ಹಿೇಗ  ಬರ ದಿದಾಾರ , 
ದ ೇವರ ಶಕ್ತುಯಲಿಲ ಬ ೂೇಧಿಸಲ್ಾಡುವ, ಸೂಚಕಕಾಯಿಗಳ, 

ಮಹತ್ಾಿಯಿಗಳ ಮತುು ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಅದುುತಗಳ 

ಮೂಲ್ಕ ದೃಢಪಡಿಸಲ್ಾಡುವ, ದ ೇವರ ರಾಜಯದ 

ಸುವಾತ್ ಿಯು ಯಾವುದ ೇ ತಲ ಮಾರನಲಾಲದರೂ 

ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯ ಮಹಾ ವಿಜಯವನುು ಉಿಂಟು 
ಮಾಡುತುದ . ಸಾಿಂಪಾದಾಯಿಕ ಯೆರೂಸಲ ೇಮಿನಲಿಲ 
ಪ್ ೇತಾನ ೇ ಆಗಿರಲಿ, ಅನ ೈತಿಕ ಸಮಾಯಿದಲಿಲ ಫಿಲಿಪಾನ ೇ 
ಆಗಿರಲಿ, ಪ್ ೇಗನ್್ (ವಿಗಾಹಾರಾಧಕ) ಮಲಿೇತ್ ಯಲಿಲ 
ಪ್ೌಲ್ನ ೇ ಆಗಿರಲಿ, ಅದ ೇ ಫಲಿತ್ಾಿಂಶಗಳಳ ಕಿಂಡುಬರುತುವ : 
ಸೂಚಕಕಾಯಿಗಳ ಮತುು ಅದುುತಗಳ ಮೂಲ್ಕ 

ಸುವಾತ್ ಿಯನುು ಬ ೂೇಧಿಸಲಾಯಿತು ಮತುು ಸಭ ಗ  
ಜನಸಮೂಹವು ಸ ೇರಸಲ್ಾಟಿುತುು. 

ಅಪೊಸುಲ್ನಾದ ಪ್ೌಲ್ನು ಹಿೇಗ  ಬರ ದನು: 

1 ಕೊರಿಂರ್ 2:1-5 ಇದ್ಲಲದೆ ನಾನಭ ನಮ್ಮಲಿಲಗೆ ಬಿಂದಾಗ ನಮ್ಮ 
ಬಳಿದ್ಲಿಲ ಬಲಹಿೇನನೂ ಭಯಪಡಭವವನೂ ಬಹಭ ನಡಭಗಭವವನೂ 

ಆಗಿದೆದನಭ ನಮ್ಮ ನಿಂಬಿಕೆಯಭ ಮ್ನಭಷಯ ಜ್ಞಾನವನಭು ಆಧ್ಾರ 

ಮಾಡಿಕೊಳುದೆ ದೆೇವರ ಶಕ್ತುಯನಭು ಆಧ್ಾರಮಾಡಿಕೊಳುಬೆೇಕೆಿಂದ್ಭ 
ನನು ಬೊೇಧನೆಯಲಿಲಯೂ ಪಾಸಿಂಗದ್ಲಿಲಯೂ ಮ್ನವಲಿಸಭವ 

ಜ್ಞಾನವಾಕಯಗಳನಭು ನಾನಭ ಪಾಯೇಗಿಸದೆೇ ದೆೇವರಾತಮನ ಬಲವನಭು 
ರ್ೊೇಪಾಡಿಸಭವ ವಾಕಯಗಳನೆುೇ ಪಾಯೇಗಿಸಿದೆನಭ. 
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1 ಕೊರಿಂರ್ 4:20 ದೆೇವರ ರಾಜಯವು ಮಾತಿನಲಿಲ ಅಲಲ. ಶಕ್ತುಯಲಿಲಯೆೇ 
ಆಧ್ಾರಗೊಿಂಡಿದೆ. 

ಸಥಳಿೇಯ ಸಭೆ 

ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಯು ಆತನ ಮಹಿಮಯನುು ಪಾಕಟಪಡಿಸುವ ಕ ೇಿಂದಾ 
ಸಾಾನವಾಗಿರಬ ೇಕು, ವರಗಳಳ ಪಾವಹಿಸುವ ಸಾಳವಾಗಿರಬ ೇಕು 
ಅದರಿಂದಾಗಿ ಲ ೂೇಕಕ ಿ ಸುವಾತ್ ಿಯನುು ತಲ್ುಪಿಸಬಹುದು. 
ಶ್ಚಷ್ಯರನುು ಶ್ಚಸುುಗ ೂಳಿಸ್, ತರಬ ೇತಿಗ ೂಳಿಸ್ ಮತುು ಯೆೇಸುವಿನ 

ಕಾಯಿಗಳನುು ಮಾಡಲ್ು ಕಳಳಹಿಸಬ ೇಕಾದ ಸಾಳವು ಇದ ೇ ಆಗಿದ . 

ದ ೇವರ ಯೇಜನ ಯ ಪಾಕಾರ, ಅಪೊಸುಲ್ರು, ಪಾವಾದಿಗಳಳ ಮತುು 
ಇತರ ಸ ೇವ ಯ ವರಗಳಳ ಉಳುವರು ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಯಲಿಲ 
ಪಾತಿಯಬಬ ವಿಶ್ಾವಸ್ಯನುು ಸ ೇವ ಯ ಕ ಲ್ಸಕಾಿಗಿ ತರಬ ೇತಿ 

ಕ ೂಡುವ  ಕಾಯಿವನುು ನವಿಹಿಸಬ ೇಕಾಗಿದ . 

ಹ ೂಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯ ಮಾದರಗಳಿಗ  ವಿರುದಧವಾಗಿರುವ ಅವರ 

ಸಿಂಪಾದಾಯಗಳನುು ಹಿಡಿದಿಟುುಕ ೂಳಳುವ ಮೂಲ್ಕ ತಿರುಗಿಬ್ಲೇಳಳವ 

ಸಭ ಯನುು ದ ೇವರು ಉಪಯೇಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

ತಿಂಡವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸ ೇವ ಯಲಿಲ ದ ೇವರ ಹ ೂಸ ಚಲಿಸುವಿಕ ಯನುು 
ಅಥಿಮಾಡಿಕ ೂಳಳುವ ಸಭ ಯನುು - ಪಾತಿಯಬಬ ವಿಶ್ಾವಸ್ಯನುು 
ಸ ೇವ ಯ ಕ ಲ್ಸಕಾಿಗಿ ಸ್ದಧಗ ೂಳಿಸಲ್ು ಐದು ವಿಧವಾದ ಸ ೇವ ಯುಳು 
ನಾಯಕರು ಒಟಾುಗಿ ಕ ಲ್ಸ ಮಾಡುವ ಸಭ ಯನುು ದ ೇವರು 
ಉಪಯೇಗಿಸುತ್ಾುನ . 

ಈ ಶಕ್ತುಯುತವಾದ ಹ ೂಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯ ಸಭ ಗಳಲಿಲ, ದ ೇವರ 

ಮಹಿಮಯು ಪಾಕಟವಾಗುತುದ  ಮತುು ಎಲಾಲ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಿಗ  
ತರಬ ೇತಿ ಕ ೂಡುವ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತುಯುತವಾದ, ಪರಣಾಮಕಾರಯಾದ 

ಅದುುತಕರವಾದ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಗ  ನಡ ಸಲಾಗುತುದ . 

ಟ್ಟಪಪಣಿ: ಸಭ ಯ ವಿಷ್ಯದ ಕುರತ್ಾದ ಹ ಚಿುನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಎ.ಎಲ್ 

ಮತುು ಜಾಯ್ಸ್ ಗಿಲ್ ರವರ ಸಭ ಯ ವಿಜಯೇತ್ವ ಎಿಂಬ 

ಪ್ ೈಪಿೇಡಿಯನುು ಓದಿರ. 
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ಪರಾಮ್ಶ್ೆಾಗಾಗಿರಭವ ಪಾಶ್ೆುಗಳು 

1. ದ ೇವರ ನಿಂತರವಾಗಿ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಅತಯಿಂತ ಶಕ್ತುಶ್ಾಲಿಯಾದ ಪಡ  ಯಾವುದು? 

 

2. ದ ೇವರ ಈ ಅಿಂತಯಕಾಲ್ದ ಚಲಿಸುವಿಕ ಯಲಿಲ, ಯಾವುದು ಜನರನುು ಸಭ ಗಳಿಗ  ಸ ಳ ಯುತುದ ? 

 

3. ಸಭ ಯು ವಿಜಯಶ್ಾಲಿಯಾಗಬ ೇಕಾದರ , ಸಭ ಗ  ಏನನುು ಪುನಃಸಾಾಪಿಸಬ ೇಕು? 
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ಪ್ಾಠ ನಾಲಭಕ 

ವಿಶ್ಾಾಸಿಯ ಅಧಿಕಾರ 

ಸ ೈತ್ಾನನು ನಶ್ಚಸ್ಹ ೂೇಗುತಿುರುವ ಈ ಲ ೂೇಕದವರ ಆತಿಮಕ 

ಕಣುುಗಳನುು ಕುರುಡಾಗಿಸ್ದಾಾನ . ವಿಂಚನ ಯ ಮತುು ಮಿಥಯ 
ಧಮಿಗಳ ಆತಮಗಳಿಿಂದ ಆತಿಮಕ ಕತುಲ ಯಲಿಲ ಬಿಂಧಿಸಲ್ಾಟಿುರುವ 

ಲ್ಕ್ಷಾಿಂತರ ಜನರು ನತಯವಾದ ನರಕದ ಕಡ ಗ  ಸಾಗುತಿುದಾಾರ . 

ನಶ್ಚಸ್ಹ ೂೇಗುತಿುರುವವರಗ  ಸುವಾತ್ ಿಯನುು ತಲ್ುಪಿಸುವುದರಲಿಲ 
ನಾವು ಪರಣಾಮಕಾರಯಾಗಿರಬ ೇಕಾದರ , ಬಿಂಧಿಸಲ್ಾಟಿು 
ರುವವರನುು ಬ್ಲಡಿಸಲ್ು ಆಗುವಿಂತ್  ಶಕ್ತುಯುತವಾದ ಆತಿಮಕ 

ಯುದಧಕಾಿಗಿ ನಾವು ತರಬ ೇತಿ ಪಡ ದುಕ ೂಳುಬ ೇಕು. 

ಅನ ೇಕರು ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಿಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರದ ಪಾಕಟಣ ಯಿಲ್ಲದ ೇ ಆತಿಮಕ 

ಯುದಧ ಮಾಡಲ್ು ಪಾಯತಿುಸ್ದಾಾರ . ಸ ೈತ್ಾನನು ಮತುು ಅವನ 

ದುರಾತಮಗಳಳ ಬಹಳ ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿದಾಾರ  ಎಿಂಬ ಆಲ ೂೇಚನ ಗಳಿಿಂದ 

ಅವರು ಕುಗಿೆಹ ೂೇಗಿದಾಾರ . ಅವರು ಭಯಭಿೇತರಾಗಿದಾಾರ  ಮತುು 
ಅವರು ನಿಂಬ್ಲರುವಿಂಥದುಾ ಜ್ೇವ ಹಾಗೂ ಮರಣದ ನಡುವಿನ 

ತಿೇವಾವಾದ ಹ ೂೇರಾಟ ಎಿಂದು ವಿಷ್ಯವು ಅವರನುು 
ಅವರಸ್ಕ ೂಿಂಡಿದ . ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಿಗ  ಆತಿಮಕ ಯುದಧದ ಬಗ  ೆ
ಬ ೂೇಧಿಸುವುದಕ್ತಿಿಂತ ಮೊದಲ್ು ಜಯವನುು ಕ ೂಡುವ ಅವರ ಆತಿಮಕ 

ಅಧಿಕಾರದ ಬಗ ೆ ಬ ೂೇಧಿಸುವುದು ಮುಖಯವಾಗಿದ . 

ಯೆೇಸು ಕ್ತಾಸುನಲಿಲ ಅವರು ಯಾರಾಗಿದಾಾರ  ಎಿಂಬ ಪಾಕಟಣ ಯಿಿಂದ, 

ಯೆೇಸುವಿನ ಹ ಸರನಲಿಲರುವ ಅವರ ಅಧಿಕಾರದಿಿಂದ ಮತುು ಆತನ 

ರಕುದಲಿಲ ಹಾಗೂ ದ ೇವರ ವಾಕಯದಲಿಲ ಇರುವ ಜಯಿಸುವ ಶಕ್ತುಯಿಿಂದ, 

ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಳ ಸ ೈತ್ಾನನ ಭದಾಕ ೂೇಟ ಗಳಿಗ  ಹ ೂೇಗಲ್ು ಮತುು 
ಬಿಂಧಿಸಲ್ಾಟಿುರುವವರನುು ಬ್ಲಡಿಸಲ್ು ಹ ೂಸ ಧ ೈಯಿದಿಿಂದ 

ಮುನುುಗುತ್ಾುರ . 

ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಮತುು ನಮಮ ಯುದಧಕ ಿ ಬ ೇಕಾಗಿರುವ 

ಶಕ್ತುಯುತವಾದ ಆಯುಧಗಳ ಕುರತ್ಾದ ತಿಳಳವಳಿಕ ಯು ಈ ಕಡ  
ದಿವಸಗಳಲಿಲ ಪರಣಾಮಕಾರಯಾದ ಅದುುತಕರ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಗ  
ನಮಮನುು ಸ್ದಧಗ ೂಳಿಸುತುದ . 
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ವಿಶ್ಾಾಸಿಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಮ್ತಭು ಶಕ್ತು 

ಮಾನವಕಭಲಕೆಕ ಅಧಿಕಾರವನಭು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ 

ದ ೇವರು ತನು ಸವರೂಪದಲಿಲ ಮನುಷ್ಯನನುು ಸೃಷುಸ್ದನು ಮತುು ಈ 

ಭೂಮಿಯಲಿಲರುವ ಎಲ್ಲವನೂು ಆಳಳವ ಅಧಿಕಾರವನುು 
(ದ ೂರ ತನವನುು) ಅವನಗ  ಕ ೂಟುನು. 

ಆದಕಾಿಂಡ 1:26 ಆ ಮೆೇಲೆ ದೆೇವರಭ ನಮ್ಮ ಸಾರೂಪದ್ಲಿಲ ನಮ್ಮ 
ಹೊೇಲಿಕೆಗೆ ಸರಯಾಗಿ ಮ್ನಭಷಯರನಭು ಉಿಂಟಭ ಮಾಡೊೇಣ ಅವರಭ 
ಸಮ್ಭದ್ಾದ್ಲಿಲರಭವ ಮಿೇನಭಗಳ ಮೆೇಲೆಯೂ ಅಿಂತರಕ್ಷದ್ಲಿಲ 
ಹಾರಾಡಭವ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮೆೇಲೆಯೂ ನೆಲದ್ ಮೆೇಲೆ ಹರದಾಡಭವ ಎಲಾಲ 
ಕ್ತಾಮಿಕ್ತೇಟಗಳ ಮೆೇಲೆಯೂ ಎಲಾಲ ಭೂಮಿಯ ಮೆೇಲೆಯೂ 

ದೊರೆತನಮಾಡಲಿ ಅಿಂದ್ನಭ. 

ಪರಲ ೂೇಕದಲಿಲ ನಡ ದ ಯುದಧದ ನಿಂತರ, ಸ ೈತ್ಾನನನುು ಈ 

ಭೂಮಿಗ  ದ ೂಬಬಲಾಯಿತು. ದ ೇವರು ಮನುಷ್ಯನನುು ಸೃಷುಸ್ದಾನುು 
ಮತುು ಜ್ೇವಶ್ಾಸವವನುು ಅವನ ೂಳಕ ಿ ಊದಿದಾನುು ಅವನು 
ನ ೂೇಡಿದನು. ದ ೇವರು ಆದಾಮನ ಅಿಂಗದಿಿಂದ ಸ್ರೇಯನುು 
ಸೃಷುಸ್ದಾನುು ಮತುು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜ್ೇವಿಗಳ ಮೇಲ  
ಅಧಿಕಾರ ನಡಿಸುವುದಕ ಿ ಈ ಹ ೂಸ ಜ್ೇವಿಗಳಿಗ  ದ ೂರ ತನವನುು 
ಕ ೂಟಿುದಾನುು ಅವನು ನ ೂೇಡಿದನು. ಸ ೈತ್ಾನನು ಭೂಮಿಯಲಿಲ 
ವಾಸ್ಸುತಿುದಾ ಕಾರಣ, ಈ ದ ೂರ ತನವು ಸ ೈತ್ಾನನ ಮೇಲಿನ ಮತುು 
ಅವನ ಹಿಿಂಬಾಲ್ಕರಾದ ಎಲಾಲ ದುರಾತಮಗಳ ಮೇಲಿನ 

ಅಧಿಕಾರವನುು ಒಳಗ ೂಿಂಡಿದ . 

ಸೃಷ್ಟಿಯ ಉದೆದೇಶ 

ದ ೇವರು ಪುರುಷ್ನನುು ಮತುು ಸ್ರೇಯನುು ಸೃಷುಸ್ದನು ಮತುು 
ಅವರಗ  ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ  ಅಧಿಕಾರವನುು ಕ ೂಟುನು. ದ ೇವರು 
ಹವವಳನುು ಸೃಷುಸುವವರ ಗೂ ಮನುಷ್ಯನಗ  ಅಧಿಕಾರವನುು 
ಕ ೂಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ದ ೂರ ತನ ಉಳುವರಾಗಿರಬ ೇಕ ಿಂದು ದ ೇವರು 
ಹ ೇಳಿದನು. ಪುರುಷ್ರು ಮತುು ಸ್ರೇಯರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ  ಒಟಾುಗಿ 

ದ ೂರ ತನದಲಿಲ ಮತುು ಅಧಿಕಾರದಲಿಲ ನಡ ಯಬ ೇಕ ಿಂದು ದ ೇವರು 
ಯೇಜ್ಸ್ದನು. 

ಆದಾಮ್ನಗೆ ಮ್ಭಕು ಇಚೆೆಯನಭು ಕೊಡಲಾಯಿತಭ 
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ಆದಕಾಿಂಡ 2:16,17 ಇದ್ಲಲದೆ ಯೆಹೊೇವ ದೆೇವರಭ ಆ ಮ್ನಭಷಯನಗೆ 
ನೇನಭ ರ್ೊೇಟದ್ಲಿಲರಭವ ಎಲಾಲ ಮ್ರಗಳ ಹಣಭುಗಳನಭು ಯಥೆೇಚೆವಾಗಿ 

ತಿನುಬಹಭದ್ಭ. ಒಳ ುೆೇದ್ರ ಕೆಟಿದ್ರ ಅರಭಹನಭು ಹಭಟ್ಟಿಸಭವ ಮ್ರದ್ 

ಹಣುನಭು ಮಾತಾ ತಿನುಬಾರದ್ಭ. ತಿಿಂದ್ ದನ ಸರ್ೆುೇಹೊೇಗಭವಿ ಎಿಂದ್ಭ 
ವಿಧಿಸಿದ್ನಭ. 

ದ ೇವರು ಆದಾಮನಗ  ಮುಕು ಇಚ ೆಯನುು ಕ ೂಟುನು. ದ ೇವರಗ  
ವಿಧ ೇಯನಾಗಬ ೇಕ ೂೇ ಅಥವಾ ಅವಿಧ ೇಯನಾಗಬ ೇಕ ೂೇ ಎಿಂಬ 

ಆಯೆಿಯನುು ಮಾಡುವ ಹಕುಿ ಅವನಗ  ಇತುು. ವಿಧ ೇಯತ್  ಮತುು 
ಅವಿಧ ೇಯತ್  ನಡುವ  ಅವನು ಯಾವುದನುು ಆರಸ್ಕ ೂಳಳುತ್ ುೇನ  
ಎಿಂದು ಪರೇಕ್ಷಿಸಲ್ು ಏದ ೇನ್ ತ್ ೂೇಟದಲಿಲ ಮನುಷ್ಯನ ಇಚ ೆಯನುು 
ಪರೇಕ್ಷಿಸಬ ೇಕಾಗಿ ಬಿಂತುು. 

ಕಾಯಾರೂಪದ್ಲಿಲ ಅಧಿಕಾರ 

ಆದಕಾಿಂಡ 2:19 ಆಗ ಆತನಭ ಎಲಾಲ ಭೂಜಿಂತಭಗಳನೂು ಆಕಾಶದ್ 

ಪಕ್ಷಿಗಳನೂು ಮ್ಣಿುನಿಂದ್ ನಮಿಾಸಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಆ ಮ್ನಭಷಯನಭ 
ಏನೆೇನಭ ಹೆಸರಡಭವನಭ ನೊೇಡೊೇಣ ಎಿಂದ್ಭ ಅವನ ಬಳಿಗೆ 
ಬರಮಾಡಿದ್ನಭ. ಮ್ನಭಷಯನಭ ಒಿಂದೊಿಂದ್ಭ ಪ್ಾಾಣಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ 

ಹೆಸರಟಿನೊೇ ಅದೆೇ ಹೆಸರಾಯಿತಭ. 

ಆದಾಮನು ಎಲಾಲ ಪ್ಾಾಣಿಗಳಿಗ  ಹ ಸರಟಾುಗ, ದ ೇವರು ಈ ಭೂಮಿಯ 

ಮೇಲ  ಅವನಗ  ಕ ೂಟು ಅವನ ಅಧಿಕಾರದಲಿಲ ಕಾಯಿ 

ನವಿಹಿಸುತಿುರುವುದನುು ನಾವು ಕಾಣುತ್ ುೇವ . 

ಸೆೈರ್ಾನನಭ ಮಾನವಕಭಲವನಭು ದೆಾೇಷ್ಟಸಿದ್ನಭ 

ಸ ೈತ್ಾನನು ಮಾನವಕುಲ್ವನುು ದ ವೇಷಸ್ದನು ಏಕ ಿಂದರ  ಅವರನುು 
ದ ೇವರ ಸವರೂಪದಲಿಲ ಸೃಷುಸಲಾಗಿತುು. 

 ಅವರು ದ ೇವರಿಂತ್  ಕಾಣುತಿುದಾರು. 

 ಅವರು ದ ೇವರಿಂತ್  ನಡ ಯುತಿುದಾರು. 

 ಅವರು ದ ೇವರಿಂತ್  ಮಾತನಾಡುತಿುದಾರು. 

ಸ ೈತ್ಾನನು ದ ೇವರಗ  ವಿರುದಧವಾಗಿ ತಿರುಗಿಬ್ಲದಾಾಗ ದ ೇವರ ಮೇಲ  
ಅವನಗಿದಾ ದ ವೇಷ್ವ ಲ್ಲವು ಪುರುಷ್ ಮತುು ಸ್ರೇ ಎಿಂದು ಕರ ಯಲ್ಾಡುವ 

ದ ೇವರಿಂತಹ ಜ್ೇವಿಗಳ ಕಡ ಗ  ತಿರುಗಿತು. 
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ಸೆೈರ್ಾನನ ಭಯ 

ದ ೇವರು ನಮಗ  ಕ ೂಟಿುರುವ ಅಧಿಕಾರವನುು ನಾವು 
ಅರತುಕ ೂಳುಬಾರದು ಮತುು ಅದರಲಿಲ ನಡ ಯಬಾರದು ಎಿಂಬ 

ಸಿಂಗತಿಯು ಸ ೈತ್ಾನನಗ  ಬಹಳ ಮುಖಯವಾಗಿದ . 

ಆದಕಾಿಂಡ 1:28 ಇದ್ಲಲದೆ ದೆೇವರಭ ಅವರನಭು ಆಶಿೇವಾದಸಿ ನೇವು 
ಬಹಭ ಸಿಂರ್ಾನವುಳುವರಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರ. ಭೂಮಿಯಲಿಲ ತಭಿಂಬಿಕೊಿಂಡಭ 
ಅದ್ನಭು ವಶಮಾಡಿಕೊಳಿುರ. ಸಮ್ಭದ್ಾದ್ ಮಿೇನಭಗಳ ಮೆೇಲೆಯೂ 

ಆಕಾಶದ್ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮೆೇಲೆಯೂ ಭೂಮಿಯಲಿಲ ಚಲಿಸಭವ ಎಲಾಲ 
ಜ್ೇವಿಗಳ ಮೆೇಲೆಯೂ ದೊರೆತನ ಮಾಡಿರ ಅಿಂದ್ನಭ. 

ಅಧಿಕಾರವನಭು ಕಳೆದ್ಭಕೊಿಂಡರಭ 

ಮ್ನಭಷಯನ ಬಿೇಳುವಿಕೆ 

ಆದಾಮ ಮತುು ಹವವ ದ ೇವರಗ  ಅವಿಧ ೇಯರಾದಾಗ ಮತುು ದ ೇವರು 
ಕ ೂಟು ಹಕುಿಗಳನುು ಕಳ ದುಕ ೂಿಂಡರು, ಅವರು ಯಾವ 

ಅಧಿಕಾರವುಳುವರು ಆಗಿರಬ ೇಕ ಿಂದು ಅವರನುು ಸೃಷುಸಲಾಗಿತ್ ೂುೇ ಆ 

ಅಧಿಕಾರವನುು ಅವರು ಕಳ ದುಕ ೂಿಂಡರು. 

 ವಿಂಚನ  

ಸ ೈತ್ಾನನು ವಿಂಚಿಸುವುದರಲಿಲ ಅನುಭವವುಳುವನು ಆಗಿದಾಾನ . 
ಅವನು ಪರಲ ೂೇಕದಲಿಲ ದ ೇವದೂತರನುು ವಿಂಚಿಸ್ದಾನು. ಮೂರರಲಿಲ 
ಒಿಂದು ಭಾಗದಷ್ುು ದ ೇವದೂತರು ತಿರುಗಿಬ್ಲದುಾ ಅವನನುು 
ಹಿಿಂಬಾಲಿಸ್ದರು. 

ಆದಕಾಿಂಡ 2:17 ಒಳ ುೆೇದ್ರ ಕೆಟಿದ್ರ ಅರಭಹನಭು ಹಭಟ್ಟಿಸಭವ ಮ್ರದ್ 

ಹಣುನಭು ಮಾತಾ ತಿನುಬಾರದ್ಭ. ತಿಿಂದ್ ದನ ಸರ್ೆುೇಹೊೇಗಭವಿ ಎಿಂದ್ಭ 
ವಿಧಿಸಿದ್ನಭ. 

ಆದಕಾಿಂಡ 3:1 ಯೆಹೊೇವನಭ ಉಿಂಟಭಮಾಡಿದ್ ಎಲಾಲ 
ಭೂಜಿಂತಭಗಳಲಿಲ ಸಪಾವು ಯಭಕ್ತುಯಭಳುದಾದಗಿತಭು. ಅದ್ಭ ಸಿರೇ ಬಳಿಗೆ 
ಬಿಂದ್ಭ ಏನವಾಾ ರ್ೊೇಟದ್ಲಿಲರಭವ ಯಾವ ಮ್ರದ್ ಹಣುನಭು ನೇವು 
ತಿನುಬಾರದೆಿಂದ್ಭ ದೆೇವರಭ ಅಪಪಣೆ ಕೊಟ್ಟಿರಭವದ್ಭ ನಜವೇ? ಎಿಂದ್ಭ 
ಕೆೇಳಲಭ. 
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ಸ ೈತ್ಾನನು ವ ೇಷ್ ಮರ ಸ್ಕ ೂಿಂಡು ಗ ೂತ್ಾುಗದ ಹಾಗ  ತ್ ೂೇಟಕ ಿ 
ಬಿಂದನು. ಅವನಗ  ತ್ ೂೇಟದಲಿಲ ಯಾವುದ ೇ ಹಕ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದಾಮನು 
ಅವನನುು ಗುರುತಿಸ್ದಾರ  ಅವನನುು ಹ ೂರಹಾಕಬಹುದಾಗಿತುು. 

 ಸ ೈತ್ಾನನ ಸುಳಳು 

ಸ ೈತ್ಾನನು ವಿಂಚಿಸುವುದಕಾಿಗಿ ದ ೇವರ ಮಾತುಗಳನುು ತಿರುಚಿ 

ತಪ್ಾಾಗಿ ಉಲ ಲೇಖಿಸ್ದನು. 
ಆದಕಾಿಂಡ 3:2-6 ಸಿರೇಯಭ – ರ್ೊೇಟದ್ಲಿಲರಭವ ಮ್ರಗಳ 

ಹಣಭುಗಳನಭು ತಿನುಬಹಭದ್ಭ. ಆದ್ರೆ ರ್ೊೇಟದ್ ಮ್ಧಯದ್ಲಿಲರಭವ ಆ 

ಮ್ರದ್ ಫಲದ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇದ್ನಭು ತಿನುಲೂ ಕೂಡದ್ಭ ಮ್ಭಟಿಲೂ 

ಕೂಡದ್ಭ ತಿಿಂದ್ರೆ ಸಾಯಭವಿರ. ಎಿಂದ್ಭ ದೆೇವರಭ ಹೆೇಳಿದಾದನೆ 
ಅಿಂದ್ಳು.  
ಆಗ ಸಪಾವು ಸಿರೇಗೆ ನೇವು ಹೆೇಗೂ ಸಾಯಭವದಲಲ ನೇವು ಇದ್ರ 

ಹಣುನಭು ತಿಿಂದಾಗಲೆೇ ನಮ್ಮ ಕಣಭುಗಳು ರ್ೆರೆಯಭವವು. ನೇವು 
ದೆೇವರಿಂರ್ೆ ಆಗಿ ಒಳ ುೆದ್ರ ಕೆಟಿದ್ರ ಬೆೇಧವನಭು ಅರತವರಾಗಭವಿರ. 

ಇದ್ಭ ದೆೇವರಗೆ ಚೆನಾುಗಿ ಗೊತಭುಿಂಟಭ ಅಿಂದತಭ.  
ಆಗ ಸಿರೇಯಭ ಆ ಮ್ರದ್ ಹಣಭು ತಿನಭುವದ್ಕೆಕ ಉತುಮ್ವಾಗಿಯೂ 

ನೊೇಡಭವದ್ಕೆಕ ರಮ್ಯವಾಗಿಯೂ ಜ್ಞಾನೊೇದ್ಯಕೆಕ 
ಅಪ್ೆೇಕ್ಷಿಸತಕಕದಾದಗಿಯೂ ಇದೆ ಎಿಂದ್ಭ ತಿಳಿದ್ಭ ಅದ್ನಭು 
ರ್ೆಗೆದ್ಭಕೊಿಂಡಭ ತಿಿಂದ್ಳು ಸಿಂಗಡ ಇದ್ದ ಗಿಂಡನಗೂ ಕೊಡಲಭ 
ಅವನೂ ತಿಿಂದ್ನಭ. 

ಮೂರನ ಯ ವಚನದಲಿಲ, ದ ೇವರು ಹ ೇಳಿದಾ ವಿಷ್ಯಕ ಿ ಹವವಳಳ 
“ಮುಟುಬಾರದು” ಎಿಂಬ ಪದವನುು ಸ ೇರಸ್ದಳಳ. 

ಸ ೈತ್ಾನನು ಹವವಳಿಗ  “ನೇನು ಖಿಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ” 

ಎಿಂದು ಹ ೇಳಿದನು. ಅವನು ಅವಳಿಗ  ಅವರ ಕಣುುಗಳನುು 
ತ್ ರ ಯಲ್ಾಡುತುವ  ಮತುು ಅವರು ದ ೇವರಿಂತ್  ಆಗುತ್ಾುರ  ಎಿಂದು 
ಹ ೇಳಿದನು. 

 ಪ್ಾಪ 

ಆದಾಮ ಹವವರು ದ ೇವರು ಹ ೇಳಿದಾಿಂಥದಾನುು ಅನುಸರಸುವುದನುು 
ನಲಿಲಸ್ಬ್ಲಟುರು, ಅವರ ಸಾವಭಾವಿಕ ಇಿಂದಿಾಯಗಳನುು ಅನುಸರಸಲ್ು 
ಪ್ಾಾರಿಂಭಿಸ್ದರು ಮತುು ಸ ೈತ್ಾನನಗ  ಕ್ತವಿಗ ೂಟುರು. ಸ ೈತ್ಾನನು 
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ಅವರನುು ಮೊೇಸಗ ೂಳಿಸ್ ಸ ೂೇಲಿಸ್ದನು. ಅವರು ಪ್ಾಪ 

ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವರು ದ ೇವರ ಸವರೂಪವನುು ಕಳ ದುಕ ೂಿಂಡರು ಮತುು 
ಅವರು ದ ೇವರ ಮಹಿಮ ಇಲ್ಲದ  ಬ ತುಲ ಯಾದರು. 

ಸೆೈರ್ಾನನ ಗೆಲಭವುಗಳು 

ಆದಾಮ ಹವವರು ಪ್ಾಪ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವರು ದ ೇವರು ಕ ೂಟು 
ಅಧಿಕಾರವನುು ಸ ೈತ್ಾನನಗ  ಒಪಿಾಸ್ದರು. ಈ ರೇತಿಯಾಗಿ, ಅವನು 
ಮತ್ ು ಈ ಲ ೂೇಕದ ದ ೇವರು, ಈ ಲ ೂೇಕದ ಅಧಿಪತಿಯು ಮತುು 
ವಾಯುಮಿಂಡಲ್ದ ಅಧಿಪತಿಯು ಆದನು. 

ಕಾಲಾನಿಂತರದಲಿಲ, ದ ೇವರಿಂತ್  ನಡ ಯಲ್ು ಮತುು ಮಾತನಾಡಲ್ು 
ಸೃಷುಸಲ್ಾಟು ಜನರು: 

 ಕುರುಡರು, ರಸ ುಗಳ ಬದಿಯಲಿಲ ಭಿಕ್ಷ  ಬ ೇಡುವವರು ಆದರು  

 ಅಸವಸಾತ್ ಯ ಆತಮಗಳಿಿಂದ ಬಿಂಧಿಸಲ್ಾಟುರು 

 ದ ವವಗಳ ದಿಂಡಿನಿಂದ ಪಿೇಡಿತರಾದರು 

 ಕುಷ್ಠರ ೂೇಗದಿಿಂದ ಮುಖಗಳಳ ಮತುು ದ ೇಹಗಳಳ 
ನಾಶವಾದವು 

 ನಾಯಕರು ವಿಂಚನ  ಮತುು ಧಾಮಿಿಕ ಸಿಂಪಾದಾಯಗಳಿಿಂದ 

ಕುರುಡಾದರು  

ಶಿಲಭಬೆಯಿಿಂದ್ ಸಿಿಂಹಾಸನಕೆಕ 

ಯೆೇಸು ತನು ರಕುವನುು ಸುರಸುವ ಮೂಲ್ಕ ಮತುು ಶ್ಚಲ್ುಬ ಯಲಿಲ 
ಸಾಯುವ ಮೂಲ್ಕ ನಮಮ ಪ್ಾಪಗಳಿಗ  ಕಾಯ ಕಟಿುದನು. ಆತನು 
ನಮಮ ಎಲಾಲ ಪ್ಾಪವನುು, ಕಾಯಿಲ ಗಳನುು, ರ ೂೇಗಗಳನುು ಮತುು 
ಅಸವಸಾತ್ ಗಳನುು ಯಾತನಾ ಸಾಳಕ ಿ ಎಸ ದುಬ್ಲಟುನು. 

ಕೊಲೊಸೆಸ 2:14 ಆತನಭ ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧಗಳನೆುಲಾಲ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಮ್ಮ 
ಮೆೇಲೆ ದೊೇಪ್ಾರೊೇಪಣೆಮಾಡಿದ್ಿಂರ್ ಆಜ್ಞಾರೂಪವಾಗಿದ್ದಿಂರ್ 

ಪತಾವನಭು ಕೆಡಿಸಿ ಅದ್ನಭು ಶಿಲಭಬೆಗೆ ಜಡಿದ್ಭ ಇಲಲದ್ಿಂರ್ಾಗ 

ಮಾಡಿದ್ನಭ. 

ಆತಮಗಳ ಲೊೇಕದ್ಲಿಲ 
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ಯೆೇಸು ನಮಮ ಪ್ಾಪಗಳನುು ಈ ಭೂಮಿಯ ಅಗಾಧಕ ಿ 
ಕ ೂಿಂಡ ೂಯಾನು ಮತುು ನಮಮ ಪರವಾಗಿ ಅಧ ೂೇಲ ೂೇಕದ ಮತುು 
ನರಕದ ನ ೂೇವನುು ಅನುಭವಿಸ್ದನು. ಆತನು ನಸ್ಹಾಯಕನಾಗಿ 

ಕೂಪದ ಆಳಕ ಿ ಇಳಿದುಹ ೂೇಗುವಾಗ, ಇದುವರ ಗ  ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ 
ಪ್ಾಪವನೂು ಆತನು ಎಸ ದುಬ್ಲಟುನು. 

ಕ್ತೇತಾನೆಗಳು 88:3,7 ನನು ಜ್ೇವವು ಕಷಿಗಳಿಿಂದ್ 

ತಭಿಂಬಿಹೊೇಯಿತಭ; ನನು ಪ್ಾಾಣವು ಪ್ಾರ್ಾಳಕೆಕ ಹತಿುರವಾಯಿತಭ. 
ನನು ಕೊೇಪಭಾರವು ನನುನಭು ಕಭಗಿಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದೆ; ನನು ಎಲಾಲ 
ರ್ೆರೆಗಳಿಿಂದ್ ನನುನಭು ಬಾಧಿಸಿದದೇ. ಸೆಲಾ 

ಸೆೈರ್ಾನನನಭು ಮ್ತಭು ದೆವಾಗಳನಭು ಸೊೇಲಿಸಲಾಗಿದೆ 

ಯೆೇಸು ನಮಮ ಪ್ಾಪವನುು ಭೂಮಿಯ ಅಗಾಧವಾದ ಭಾಗಗಳಿಗ  
ಎಸ ದಾಗ, ದ ೇವರ ಶಕ್ತುಯು ಆತನ ಮೇಲ  ಬಿಂದಿತು. 

ಅಪೊಸುಲರ ಕೃತಯಗಳು 2:27 ಯಾಕಿಂದ್ರೆ ನೇನಭ ನನು 
ಜ್ೇವಾತಮವನಭು ಪ್ಾರ್ಾಳದ್ಲಿಲ ಬಿಡಭವದಲಲ, ನನು ಪಿಾಯನಗೆ 
ಕೊಳೆಯಭವ ಅವಸೆಥಯನಭು ನೊೇಡಗೊಡಿಸಭವದಲಲ. 

ಪ್ಾತ್ಾಳದ ದಾವರಗಳಳ ಆತನ ಮೇಲ  ಜಯ ಸಾಧಿಸಲ್ು ಆಗಲಿಲ್ಲ. 
ಆತನು ಮರಣದ, ಪ್ಾತ್ಾಳದ ಮತುು ಮೃತುಯಲ ೂೇಕದ ಬ್ಲೇಗದ 

ಕ ೈಗಳನುು ಸ ೈತ್ಾನನಿಂದ ಕ್ತತುುಕ ೂಿಂಡನು. 

ಕೊಲೊಸೆಸ 2:15 ಆತನಭ ದೊರೆತನಗಳನೂು ಅಧಿಕಾರಗಳನೂು 
ನರಾಯಭಧರನಾುಗಿ ಮಾಡಿ ಜಯತಸವಮಾಡಭರ್ಾುನೊೇ ಎಿಂಬಿಂರ್ೆ 
ಶಿಲಭಬೆಯ ಮೆೇಲೆ ಅವುಗಳನಭು ಜಯಿಸಲಪಟಿವುಗಳನಾುಗಿ 

ಮೆರೆಯಭರ್ಾು ರ್ೊೇರಸಿದ್ನಭ. 

ಯೆೇಸು ಸ ೈತ್ಾನನನುು ಮತುು ಅವನ ಎಲ್ಲ ದ ವವಗಳನುು 
ನರಾಯುಧರನಾುಗಿ ಮಾಡಿದನು ಮತುು ನಗುಗ ೂಳಿಸ್ದನು. 

ಪುನರಭರ್ಾಥನ 

ಯೆೇಸು ಸತುವರ ೂಳಗಿಿಂದ ಎದುಾಬಿಂದಾಾಗ ಸ ೈತ್ಾನನನುು ಮತುು 
ಅವನ ದ ವವಗಳನುು ಶ್ಾಶವತವಾಗಿ ಸ ೂೇಲಿಸ್ಬ್ಲಟುನು. 

ಎಫೆಸ 1:19-21 ಆತನಭ ಸಾಧಿಸಭವ ಪರಾಕಾಮ್ವು ಎಷಭಿ 
ಅತಿಶಯವಾದ್ದೆದಿಂಬದ್ನೂು ನೇವು ತಿಳುಕೊಳುುವಿಂರ್ೆ 
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ಅನಭಗಾಹಿಸಲಿ. ಆತನ ಬಲಾತಿಶಯವು ಎಷಭಿ ಮ್ಹರ್ಾುದ್ದೆದಿಂಬದ್ಭ 
ಕ್ತಾಸುನಲಿಲ ರ್ೊೇರಬಿಂದದೆ. ಹೆೇಗಿಂದ್ರೆ ಆತನಭ ಸತಿುದ್ದ ಕ್ತಾಸುನನಭು 
ಬದ್ಭಕ್ತಸಿದ್ ಪರಲೊೇಕದೊಳಗೆ, ಸಕಲ ರಾಜತಾ ಅಧಿಕಾರ ಮ್ಹತಾ 
ಪಾಭಭರ್ಾಾದಗಳ ಮೆೇಲೆಯೂ ಈ ಲೊೇಕದ್ಲಿಲ ಮಾತಾವಲಲದೆ ಬರಭವ 

ಲೊೇಕದ್ಲಿಲ ಸಹ ಹೆಸರಭಗೊಿಂಡವರೆಲಲರ ಮೆೇಲೆಯೂ ತನು 
ಬಲಗಡೆಯಲಿಲ ಕೂಡಿಾಸಿಕೊಿಂಡನಭ. 

ಪರಲೊೇಕ ಪಾವೆೇಶಿಸಿದ್ನಭ 

ಯೆೇಸು ಪರಲ ೂೇಕ ಪಾವ ೇಶ್ಚಸ್ದನು ಮತುು ಜಯಶ್ಾಲಿಯಾಗಿ 

ತಿಂದ ಯ ಸನುಧಿಗ  ಸ ೇರದನು. 

ಕ್ತೇತಾನೆಗಳು 24:7-10 ದಾಾರಗಳೆೇ, ಉನುತವಾಗಿರಾ; 
ಪುರಾತನವಾದ್ ಕದ್ಗಳೆೇ, ರ್ೆರೆದ್ಭಕೊಿಂಡಿರಾ; ಮ್ಹಾಪಾಭಾವವುಳು 
ಅರಸನಭ ಆಗಮಿಸಭರ್ಾುನೆ. 

ಮ್ಹಾಪಾಭಾವವುಳು ಈ ಅರಸನಭ ಯಾರಭ? ಮ್ಹಾ ಬಲಿಷಠನೂ 

ವಿಶ್ೆೇಷ ಪರಾಕಾಮಿಯೂ ಆಗಿರಭವ ಯೆಹೊೇವ, 

ಯಭದ್ಧವಿೇರನಾಗಿರಭವ ಯೆಹೊೇವ. 

ದಾಾರಗಳೆೇ, ಉನುತವಾಗಿರಾ; ಪುರಾತನವಾದ್ ಕದ್ಗಳೆೇ, 
ರ್ೆರೆದ್ಭಕೊಿಂಡಿರಾ; ಮ್ಹಾಪಾಭಾವವುಳು ಅರಸನಭ ಆಗಮಿಸಭರ್ಾುನೆ. 

ಮ್ಹಾಪಾಭಾವವುಳು ಈ ಅರಸನಭ ಯಾರಭ? ಸೆೇನಾಧಿೇಶಾರನಾದ್ 

ಯೆಹೊೇವನೆೇ; ಮ್ಹಾಪಾಭಾವವುಳು ಅರಸನಭ ಈತನೆೇ. ಸೆಲಾ 

ಜಯ 

ಯೆೇಸು ಸ ೈತ್ಾನನಿಂದ ಮರಳಿ ಪಡ ದುಕ ೂಿಂಡ ಅಧಿಕಾರದ 

ಬ್ಲೇಗದಕ ೈಗಳಳ ಆತನ ಬಳಿಯಿವ . 

ಪಾಕಟನೆ 1:18 ಸತುವನಾದೆನಭ ಮ್ತಭು ಇಗೊೇ ಯಭಗಯಭಗಾಿಂತರ 

ಗಳಲಿಲಯೂ ಬದ್ಭಕಭವವನಾಗಿದೆದನೆ. ಮ್ರಣದ್ ಮ್ತಭು ಪ್ಾರ್ಾಳದ್ 

ಬಿೇಗದ್ ಕೆೈಗಳು ನನುಲಿಲ ಅವೆ. 

ಮ್ನಭಷಯನಗೆ ಕೊಡಲಾದ್ ಬಿೇಗದ್ಕೆೈಗಳು 
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ಯೆೇಸು ಅಧಿಕಾರದ ಈ ಬ್ಲೇಗದಕ ೈಗಳನುು ತನು ಸಭ ಗ  ಕ ೂಟುನು. 
ನೂತನ ಸೃಷುಯಾಗಿರುವ ಮನುಷ್ಯನಗ , ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ 

ಮನುಷ್ಯನ ಅಧಿಕಾರವನುು ಪುನಃಸಾಾಪಿಸ್ ಕ ೂಡಲಾಗಿದ . 

ಮ್ರ್ಾುಯ 16:18,19 ಮ್ತಭು ನಾನಭ ನನಗೆ ಒಿಂದ್ಭ ಮಾತನಭು 
ಹೆೇಳುರ್ೆುೇನೆ, - ನೇನಭ ಪ್ೆೇತಾನಭ ಈ ಬಿಂಡೆಯ ಮೆೇಲೆ ನನು 
ಸಭೆಯನಭು ಕಟಭಿವೆನಭ. ಪ್ಾರ್ಾಳಲೊೇಕದ್ ಬಲವು ಅದ್ನಭು 
ಸೊೇಲಿಸಲಾರದ್ಭ. ಪರಲೊೇಕ ರಾಜಯದ್ ಬಿೇಗದ್ ಕೆೈಗಳನಭು ನನಗೆ 
ಕೊಡಭವೆನಭ. ಭೂಲೊೇಕದ್ಲಿಲ ನೇನಭ ಯಾವುದ್ನಭು ಕಟಭಿತಿುೇಯೇ 
ಅದ್ಭ ಪರಲೊೇಕದ್ಲಿಲಯೂ ಕಟಭಿವದ್ಭ. ಮ್ತಭು ಭೂಲೊೇಕದ್ಲಿಲ ನೇನಭ 
ಯಾವುದ್ನಭು ಬಿಚಭಿತಿುೇಯೇ ಅದ್ಭ ಪರಲೊೇಕದ್ಲಿಲಯೂ 

ಬಿಚ್ಚಿರಭವದ್ಭ ಅಿಂದ್ನಭ. 

ಅಧಿಕಾರವನಭು ಪುನಃಸಾಥಪಿಸಲಾಗಿದೆ 

ಪುನಿಜನಮ ಹ ೂಿಂದಿರುವ ಅಥವಾ ಹ ೂಸದಾಗಿ ಹುಟಿುರುವ 

ಮಾನವಕುಲ್ವನುು ಮತ್ ೂುಮಮ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅವನ 

ಅಧಿಕಾರದ ಸಾಾನಕ ಿ ಪುನಃಸಾಾಪಿಸಲಾಗಿದ . 

ಲೂಕ 10:19 ನೊೇಡಿರ, ಹಾವುಗಳನೂು ಚೆೇಳುಗಳನಭು ವೆೈರಯ 

ಸಮ್ಸು ಬಲವನೂು ತಭಳಿಯಭವದ್ಕೆಕ ನಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದೆದೇನೆ. 
ಯಾವದ್ೂ ನಮ್ಗೆ ಕೆೇಡಭ ಮಾಡಭವದೆೇ ಇಲಲ. 

ಯೆೇಸಭವಿನ ಕಾಯಾವು ಪೂಣಾಗೊಿಂಡಿದೆ 

ಯೆೇಸು ತಿಂದ ಯ ಬಲ್ಗಡ ಯಲಿಲ ಕುಳಿತುಕ ೂಿಂಡನು, ಏಕ ಿಂದರ  
ಮಾನವಕುಲ್ಕಾಿಗಿ ಆತನು ಮಾಡಿದ ವಿಮೊೇಚನಾ ಕಾಯಿವು 
ಪೂಣಿಗ ೂಿಂಡಿದ . ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಆತನ ಕಾಯಿವು 
ಪೂಣಿಗ ೂಿಂಡಿದ . 

ಕ್ತೇತಾನೆಗಳು 110:1 ಯೆಹೊೇವನಭ ನನು ಒಡೆಯನಗೆ – ನಾನಭ 
ನನು ವಿರೊೇಧಿಗಳನಭು ನನಗೆ ಪ್ಾದ್ಪಿೇಠವಾಗ ಮಾಡಭವ ತನಕ 

ನನು ಬಲಗಡೆಯಲಿಲ ಕೂತಭಕೊಿಂಡಿರಭ ಎಿಂದ್ಭ ನಭಡಿದ್ನಭ. 

ಮ್ನಭಷಯನ ಕಾಯಾವು ಪ್ಾಾರಿಂಭವಾಗಭತುದೆ 

ಅಧಿಕಾರವನುು ದ ೇವರ ಮೂಲ್ ಉದ ಾೇಶಕಾಿಗಿ ಉಪಯೇಗಿಸುವುದು 
ಕ್ತಾಸುನ ದ ೇಹದ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಪಾತಿಯಬಬ ವಿಶ್ಾವಸ್ಯ 
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ಕಾಯಿವಾಗಿದ . ದ ೇವರ ಮೂಲ್ ಉದ ಾೇಶವು ಪುರುಷ್ರು ಮತುು 
ಸ್ರೇಯರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ  ದ ೂರ ತನ ಉಳುವರಾಗಿರಬ ೇಕು. 

ಎಫೆಸ 1:18-23 ಆತನಭ ನಮ್ಮ ಮ್ನೊೇನೆೇತಾಗಳನಭು ಬೆಳಗಿಸಿ 

ಆತನಿಂದ್ ಕರಸಿಕೊಿಂಡವರಭ ನರೇಕ್ಷಿಸಭವ ಪದ್ವಿ ಎಿಂರ್ದೆಿಂಬದ್ನೂು 
ದೆೇವಜನರೆಿಂಬ ಆತನ ಸಾಾಸಥಯದ್ ಮ್ಹಿಮಾತಿಶಯವು 
ಎಿಂರ್ದೆಿಂಬದ್ನೂು ನಿಂಬಭವವರಾದ್ ನಮ್ಮಲಿಲ. ಆತನಭ ಸಾಧಿಸಭವ 

ಪರಾಕಾಮ್ವು ಎಷಭಿ ಅತಿಶಯವಾದ್ದೆದಿಂಬದ್ನೂು ನೇವು 
ತಿಳುಕೊಳುುವಿಂರ್ೆ ಅನಭಗಾಹಿಸಲಿ. ಆತನ ಬಲಾತಿಶಯವು ಎಷಭಿ 
ಮ್ಹರ್ಾುದ್ದೆದಿಂಬದ್ಭ ಕ್ತಾಸುನಲಿಲ ರ್ೊೇರಬಿಂದದೆ. ಹೆೇಗಿಂದ್ರೆ ಆತನಭ 
ಸತಿುದ್ದ ಕ್ತಾಸುನನಭು ಬದ್ಭಕ್ತಸಿ ಪರಲೊೇಕದೊಳಗೆ, ಸಕಲ ರಾಜತಾ 
ಅಧಿಕಾರ ಮ್ಹತಾ ಪಾಭಭರ್ಾಾದಗಳ ಮೆೇಲೆಯೂ ಈ ಲೊೇಕದ್ಲಿಲ 
ಮಾತಾವಲಲದೆ ಬರಭವ ಲೊೇಕದ್ಲಿಲ ಸಹ ಹೆಸರಭಗೊಿಂಡವರೆಲಲರ 

ಮೆೇಲೆಯೂ ತನು ಬಲಗಡೆಯಲಿಲ ಕೂಡಿಾಸಿಕೊಿಂಡನಭ. ಆತನಭ 
ಸಮ್ಸುವನೂು ಕ್ತಾಸುನ ಪ್ಾದ್ಗಳ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕ್ತದ್ನಭ. ಇದ್ಲಲದೆ 
ಆತನನಭು ಎಲಾಲದ್ರ ಮೆೇಲೆ ಇರಸಿ ಸಭೆಗೆ ಶಿರಸಾಸಗಿ ನೆೇಮಿಸಿದ್ನಭ.  

ಸಭೆಯಭ ಆತನ ದೆೇಹವಾಗಿದೆ. ಎಲಲವನೂು ಎಲಾಲ ಸಿಂಬಿಂಧದ್ಲಿಲ 
ವಾಯಪಿಸಭವಾತನಿಂದ್ ಅದ್ಭ ಪರಪೂಣಾರ್ೆಯಭಳುದಾದಗಿದೆ. 

ಸ ೈತ್ಾನನು ಮತುು ಅವನ ಹಿಿಂಬಾಲ್ಕರು ಸ ೂೇತಿದಾಾರ . ಅವರು 
ಯೆೇಸುವಿನ ಕಾಲ್ುಗಳ ಕ ಳಗ  ಇದಾಾರ . ನಾವು ಕ್ತಾಸುನ 

ದ ೇಹವಾಗಿದ ಾೇವ . ಅಿಂದರ  ಸ ೈತ್ಾನನು ಮತುು ಅವನ ದ ವವಗಳಳ 
ನಮಮ ಕಾಲ್ುಗಳ ಕ ಳಗ  ಇದಾಾರ . 

ಎಫೆಸ 1:22 ಆತನಭ ಸಮ್ಸುವನೂು ಕ್ತಾಸುನ ಪ್ಾದ್ಗಳ ಕೆಳಗೆ 
ಹಾಕ್ತದ್ನಭ. ಇದ್ಲಲದೆ ಆತನನಭು ಎಲಾಲದ್ರ ಮೆೇಲೆ ಇರಸಿ ಸಭೆಗೆ 
ಶಿರಸಾಸಗಿ ನೆೇಮಿಸಿದ್ನಭ.  

ರೊೇಮಾಪುರ 16:20 ಶ್ಾಿಂತಿದಾಯಕನಾದ್ ದೆೇವರಭ ಶಿೇಘ್ಾವಾಗಿ 

ಸೆೈರ್ಾನನನಭು ನಮ್ಮ ಕಾಲಭಗಳ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕ್ತ ತಭಳಿಸಿ ಬಿಡಭವನಭ. 
ನಮ್ಮ ಕತಾನಾದ್ ಯೆೇಸಭ ಕ್ತಾಸುನ ಕೃಪ್ೆಯಭ ನಮೊಮಿಂದಗಿರಲಿ. 

ಆಮೆನ. 

ಒಬಬರ ಕಾಲ್ುಗಳ ಕ ಳಗ  ಇರುವುದು ಎಿಂದರ  ಸಿಂಪೂಣಿವಾಗಿ 

ಜಯಿಸಲ್ಾಟಿುರುವ, ಸ ೂೇಲಿಸಲ್ಾಟಿುರುವ ಮತುು ವಶಪಡಿಸ್ 
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ಕ ೂಿಂಡಿರುವ ಚಿತಾಣವಾಗಿದ . ಇನ ೂುಿಂದು ಭಾಗದಲಿಲ, ಇದು 
ಸಿಂಪೂಣಿವಾದ ಅಧಿಕಾರದ ಚಿತಾಣವಾಗಿದ . 

ಯೆೇಸಭ ಕಾಯಭತಿುದಾದನೆ 

ಯೆೇಸು ತನು ತಿಂದ ಯ ಬಲ್ಗಡ ಯಲಿಲ ಕುಳಿತಿದಾಾನ , ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಳ 
ಪುನಃಸಾಾಪಿಸಲ್ಾಟು ತಮಮ ಅಧಿಕಾರವನುು ಅರತುಕ ೂಳುಬ ೇಕ ಿಂದು 
ಕಾಯುತಿುದಾಾನ . ಆಗ ಅವರು ಏಳಳವರು ಸ ೈತ್ಾನ ಮತುು ಅವನ 

ಎಲಾಲ ದ ವವಗಳನುು ತಮಮ ಕಾಲ್ುಗಳ ಕ ಳಗ  ಹಾಕ್ತಕ ೂಳಳುವಿಂತ್  
ಸ ೂೇಲಿಸುತ್ಾುರ  ಎಿಂದು ತ್ ೂೇರಸ್ಕ ೂಡುತ್ಾುರ . 

ಪರಣಾಮಕಾರಯಾದ ಆತಿಮಕ ಯುದಧದ ಮೂಲ್ಕ ಈ ಭೂಮಿಯ 

ಮೇಲಿನ ಅದುುತಕರವಾದ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯ ಕ ಲ್ಸವನುು ನಾವು 
ಪೂಣಿಗ ೂಳಿಸಬ ೇಕ ಿಂದು ಯೆೇಸು ಕಾಯುತಿುದಾಾನ . 

ಇಬಿಾಯ 10:12,13 ಆದ್ರೆ ಈ ಯಾಜಕನಭ 
ಪ್ಾಪನವಾರಣೆಗೊೇಸಕರ ನರಿಂತರವಾಗಿ ನಲಭಲವ ಒಿಂದೆೇ ಯಜ್ಞವನಭು 
ಸಮ್ಪಿಾಸಿ ದೆೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲಿಲ ಕೂತಭಕೊಿಂಡನಭ. ಅಿಂದನಿಂದ್ 

ತನು ವಿರೊೇಧಿಗಳು ತನು ಪ್ಾದ್ಪಿೇಠವಾಗಿ ಹಾಕಲಪಡಭವ ತನಕ 

ಆತನಭ ಕಾದರಭವನಭ. 

ವಿಶ್ಾಾಸಿಗಳು ಆಳಬೆೇಕಭ 

ಸ ೈತ್ಾನನಿಂದ ಕಳ ದುಕ ೂಿಂಡಿದಾ ನಾಯಯಯುತವಾದ ಆಳಿವಕ ಯನುು 
ಮಾನವಕುಲ್ಕ ಿ ಪುನಃಸಾಾಪಿಸ್ ಕ ೂಡಲ್ು ಯೆೇಸು ಬಿಂದನು. 

ನಮಮನುು ಮಗನ ರಾಜಯಕ ಿ ಸ ೇರಸಲಾಗಿದ . ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ  
ನಾವು ಆತನ ರಾಜಯದಲಿಲ ಆಳಿವಕ  ನಡ ಸಬ ೇಕು. 

ಕೊಲೊಸೆಸ 1:13-18 ದೆೇವರಭ ನಮ್ಮನಭು ಅಿಂಧಕಾರದ್ 

ದೊರೆತನದಿಂದ್ ಬಿಡಿಸಿ ತನು ಪಿಾಯ ಕಭಮಾರನ ರಾಜಯದೊಳಗೆ 
ಸೆೇರಸಿದ್ನಭ. ಆ ಕಭಮಾರನಲಿಲ ನಮ್ಮ ಪ್ಾಪಗಳು ಪರಹಾರವಾಗಿ 

ನಮ್ಗೆ ಬಿಡಭಗಡೆಯಾಯಿತಭ.  

ಆತನಭ ಅದ್ೃಶಯನಾದ್ ದೆೇವರ ಪಾತಿರೂಪನೂ ಸೃಷ್ಟಿಗೆಲಾಲ 
ಜೆೇಷಠಪುತಾನ ಸಾಥನಹೊಿಂದದ್ವನೂ ಆಗಿದಾದನೆ. 
ಭೂಪರಲೊೇಕಗಳಲಿಲರಭವ ದ್ೃಶ್ಾಯದ್ೃಶಯವಾದ್ವುಗಳೆಲಲವೂ 

ಸಿಿಂಹಾಸನಗಳಾಗಲಿ ಪಾಭಭತಾಗಳಾಗಲಿ ದೊರೆತನಗಳಾಗಲಿ 
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ಆತನಲಿಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಪಟಿವು. ಸವಾವೂ ಆತನ ಮ್ಭಖ್ಾಿಂತರವಾಗಿಯೂ 

ಆತನಗೊೇಸಕರವಾಗಿಯೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಪಟ್ಟಿತಭ. ಆತನಭ ಎಲಲಕೂಕ 
ಮೊದ್ಲಭ ಇದ್ದವನಭ ಆತನಭ ಸಮ್ಸುಕೂಕ ಆಧ್ಾರ ಭೂತನಭ. 
ಸಭೆಯೆಿಂಬ ದೆೇಹಕೆಕ ಆತನಭ ಶಿರಸಭಸ ಸಭೆಯೆಿಂಬ ದೆೇಹಕೆಕ ಆತನಭ 
ಶಿರಸಭಸ. ಆತನಭ ಆದಸಿಂಭೂತನಭ ಎಲಾಲದ್ರಲಿಲ ಪಾಮ್ಭಖ್ನಾಗಭವಿಂರ್ೆ 
ಸತುವರೊಳಗಿಿಂದ್ ಮೊದ್ಲಭ ಎದ್ಭದ ಬಿಂದ್ವನಭ ಆತನೆೇ. 

ಯೆೇಸು ಶ್ಚರಸಾ್ಗಿದಾನ  ಮತುು ನಾವು ಆತನ ದ ೇಹವಾಗಿದ ಾೇವ . 
ಆತನ ದ ೇಹವಾಗಿರುವ, ನಾವು “ಅವನ ಕಾಲ್ುಗಳಳ” ಸಹ ಆಗಿದ ಾೇವ . 

ಅಧಿಕಾರದ್ಲಿಲ ನಡೆಯಭವುದ್ಭ 

ಯೆಶ್ಾಯ 54:14-17 ಧಮ್ಾವೆೇ ನನಗೆ ಆಧ್ಾರ; ನೇನಭ ಹಿಿಂಸೆಗೆ 
ದ್ೂರವಾಗಿರಭವಿ, ನನಗೆ ಹೆದ್ರಕೆ ಇರಭವದಲಲ, ನಾಶನವು 
ದ್ೂರವಾಗಿರಭವದ್ಭ, ನನು ಹತಿುರಕೆಕ ಬಾರದ್ಭ. ನೊೇಡಭ, 
ಯಾರಾದ್ರೂ ನನು ಸಿಂಗಡ ವಾಯಜಯವಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ಭ ನನು 
ಅಪಪಣೆಯಿಿಂದ್ ಅಲಲ; ಯಾರಭ ನನು ಮೆೇಲೆ ವಾಯಜಯವಾಡಭರ್ಾುರೊೇ 
ಅವರಭ ನನು ನಮಿತು ಕೆಡವಲಪಡಭವರಭ.  

ಕೆೇಳು, ಕೆಿಂಡವನಭು ಊದ್ಭರ್ಾು ಉಪಯಭಕುವಾದ್ 

ಆಯಭಧವನಭುಿಂಟಭಮಾಡಭವ ಕಮಾಮರನನಭು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ವನಭ ನಾನೆೇ, 
ಹಾಳುಮಾಡಭವ ಕೆಡಭಕನನಭು ನಮಿಾಸಿದ್ವನೂ ನಾನೆೇ. ನನುನಭು 
ಎದ್ಭರಸಲಭ ಕಲಿಪಸಿದ್ ಯಾವ ಆಯಭಧವೂ ಜಯಿಸದ್ಭ; 
ನಾಯಯವಿಚಾರಣೆಯಲಿಲ ನನಗೆ ವಿರಭದ್ಧವಾಗಿ ಏಳುವ ಪಾತಿಯಿಂದ್ಭ 
ನಾಲಿಗೆಯನಭು ದೊೇಷ್ಟಯೆಿಂದ್ಭ ನೇನಭ ಖ್ಿಂಡಿಸಭವಿ. ಈ ಸಿಥತಿಯೆೇ 
ಯೆಹೊೇವನ ಸೆೇವಕರ ಸಾಾಸಯವೂ ನಾನಭ ದ್ಯಪ್ಾಲಿಸಭವ 

ಸದ್ಧಮ್ಾಫಲವೂ ಆಗಿದೆ ಎಿಂದ್ಭ ಯೆಹೊೇವನಭ ಅನಭುರ್ಾುನೆ. 

ಶಕ್ತುಯಭತವಾದ್ ಸಭವಾರ್ಾಾಸೆೇವೆ 

ಇಿಂದು, ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಳ ಪುನಃಸಾಾಪಿಸಲ್ಾಟು ತಮಮ ಅಧಿಕಾರವನುು 
ಕಿಂಡುಕ ೂಳಳುವಾಗ, ದ ೇವರ ರಾಜಯವನುು ಬಲ್ವಿಂತವಾಗಿ 

ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸಲ್ು ಮತುು ಬಿಂಧಿತರನುು ಬ್ಲಡಿಸಲ್ು 
ಸಮಪಿಿತರಾಗಿರುವ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಸ ೈನಯವು ಏಳಳತುದ . 
ಅವರು ಪಾತಿಯಿಂದು ಜ್ೇವಿಯ ಬಳಿಗೂ ಸುವಾತ್ ಿಯನುು 
ಕ ೂಿಂಡ ೂಯಯಲ್ು ಸಮಪಿಿಸಲ್ಾಟುವರಾಗಿದಾಾರ . ಅವರ ಆಯುಧಗಳಳ 
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ದ ೇವರ ಮೂಲ್ಕ ಭದಾಕ ೂೇಟ ಗಳನುು ಕ ಡವಿಹಾಕುವಷ್ುು 
ಪಾಬಲ್ವಾಗಿವ  ಎಿಂದು ಅವರು ಕಿಂಡುಕ ೂಿಂಡಿದಾಾರ . ಅವರು ಕ ಚಿುನ, 

ಕಾಾಿಂತಿಕಾರಯಾದ, ಅದುುತಕರವಾದ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಗ  
ಸಮಪಿಿಸಲ್ಾಟುವರಾಗಿದಾಾರ . 

ಯೆೇಸುವಿನ ಸ ೈನಯದ ಸ ೇನಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ, ನಾವು ಒಟಾುಗಿ 

ಧ ೈಯಿದಿಿಂದ, “ಇದಲ್ಲದ  ಪರಲ ೂೇಕ ರಾಜಯದ ಈ ಸುವಾತ್ ಿಯು 
ಸವಿಲ ೂೇಕದಲಿಲ ಎಲಾಲ ಜನಾಿಂಗಗಳಿಗ  ಸಾಕ್ಷಿಗಾಗಿ 

ಸಾರಲಾಗುವದು. ಆಗ ಅಿಂತಯವು ಬರುವದು” ಎಿಂದು ಹ ೇಳಳತ್ ುೇವ . 

ಟ್ಟಪಪಣಿ: ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳ ಅಧಿಕಾರದ ವಿಷ್ಯದ ಬಗ ೆ ಆಳವಾಗಿ 

ಕಲಿಯುವುದಕಾಿಗಿ, ಎ.ಎಲ್. ಗಿಲ್ ರವರು ಬರ ದಿರುವ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳ 

ಅಧಿಕಾರ ಮತುು ದ ೂರ ತನಕ ಿ ನ ೇಮಿಸಲ್ಾಟುವರು ಎಿಂಬ ಪುಸುಕವನುು 
ಓದಿರ. 

ಪರಾಮ್ಶ್ೆಾಗಾಗಿರಭವ ಪಾಶ್ೆುಗಳು 

1. ಆತಿಮಕ ಯುದಧದ ಬಗ  ೆ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗ  ಬ ೂೇಧಿಸುವುದಕ್ತಿಿಂತ ಮೊದಲ್ು ಯಾವ ತಿಳಿವಳಿಕ ಯನುು ಅವರಗ  
ನೇಡಬ ೇಕು? 

 

 

2. ಸ ೈತ್ಾನನು ಮಾನವಕುಲ್ವನುು ಏಕ  ದ ವೇಷಸುತ್ಾುನ ? 

 

 

3. ಈ ಪ್ಾಠವು ಆದಾಮ ಮತುು ಹವವರು ದ ೇವರಗ  ಅವಿಧ ೇಯರಾದಾಗ ಮತುು ಪ್ಾಪ ಮಾಡಿದಾಗ ಅನುಭವಿಸ್ದ 

ಭಾರ ನಷ್ುವನುು ವಿವರಸುತುದ . ಆ ನಷ್ುವನುು ವಿವರಸ್ರ. 

 

 

4. ಮಾನವಕುಲ್ಕ ಿ ಈ “ನಷ್ು” ವನುು ಪುನಃಸಾಾಪಿಸ್ ಕ ೂಡುವುದರ ಹಿಿಂದಿನ ದ ೇವರ ಯೇಜನ ಯು ಏನಾಗಿತುು? 
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ಪ್ಾಠ ಐದ್ಭ  

ಯಭದ್ಧಕಾರ ಸಭವಾರ್ಾಾಸೆೇವೆ 

ಪಿೇಠಿಕೆ 

ಅವನಗಾಗಿಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವಳಿಗಾಗಿಯಾಗಲಿ ಯೆೇಸು 
ಕ್ತಾಸುನಲಿಲರುವ ಅಧಿಕಾರದ ಪಾಕಟಣ ಯನುು ಪಡ ದಿರುವ ಪಾತಿಯಬಬ 
ವಿಶ್ಾವಸ್ಯು ಅದುುತಕರವಾದ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯಲಿಲ 
ಪರಣಾಮಕಾರಯಾಗಿರುತ್ಾುರ . ಅವನು ಅಥವಾ ಅವಳಳ 
ಬಾಿಂಬ್ಗಳಿಿಂದ ಹ ೂಡ ಯುತ್ಾುರ ೂೇ ಎಿಂಬಿಂತ್  ಧ ೈಯಿದಿಿಂದ 

ಪ್ಾತ್ಾಳದ ದಾವರಗಳನುು ಸತತವಾಗಿ ಹ ೂಡ ಯುತ್ಾುರ , ಜನರನುು 
ಸ ೈತ್ಾನನ ನಯಿಂತಾಣದಿಿಂದ ಬ್ಲಡಿಸುತ್ಾುರ . 

ಈ  ಅಿಂತಯಕಾಲ್ದಲಿಲ ದ ೇವರ ಸ ೈನಯವು ಸ ೈತ್ಾನನ ಶಕ್ತುಯನುು 
ಜಯಿಸ್ ಜಯಶ್ಾಲಿಯಾಗುತುದ  ಮತುು ಅಿಂತಯಕಾಲ್ದ 

ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕ ೂಯಯಲನುು ಕೂಡಿಸ್ ದ ೇವರ ಕ ೈಗ  
ಒಪಿಾಸ್ಕ ೂಡುತುದ . 

ದೆವಾಗಳ ಪಾವಾಹಗಳು 

ಈ ಕ ೂಯಯಲನುು ತಡ ಯಲ್ು ದ ವವಗಳಳ ಪಾವಾಹಗಳಿಂತ್  ನುಗಿ ೆ

ಬರುತುವ . ಯೆೇಸುಕ್ತಾಸುನ ಸುವಾತ್ ಿಯ ಮೂಲ್ಕ ದ ೇಶಗಳನುು 
ಗ ಲ್ಲಲ್ು ನಯಾಮಕ ಮಾಡಿರುವ ಪರಪಕವವಾದ ಮತುು 
ಮಹಿಮಾನವತವಾದ ಸಭ ಯನುು ಬ ಳ ಸಬ ೇಕ ಿಂಬ ದ ೇವರ 

ಯೇಜನ ಯನುು ಉರುಳಿಸುವುದು ಅವುಗಳ ಉದ ಾೇಶವಾಗಿದ . 

ಧವಜವನಭು ಮೆೇಲೆತಭುವುದ್ಭ 

ಸ ೈತ್ಾನನಗ  ತನು ಆದ ಯೇಜನ ಗಳಿವ , ಆದರ  ದ ೇವರಗ  
ಉತುಮವಾದ ಯೇಜನ  ಇದ . ಶತುಾಗಳಳ ಪಾವಾಹದಿಂತ್  ಬರುವಾಗ, 

ಕತಿನು ಅವನಗ  ವಿರುದಧವಾಗಿ ಧವಜವನುು ಎತುುವನು ಎಿಂದು 
ಯೆಶ್ಾಯನು ಬರ ದಿದಾಾನ . 

ನಾವ ೇ ಆ ಧವಜವಾಗಿದ ಾೇವ .  

ಯೆಶ್ಾಯ 59:19 ಹಿೇಗಿರಲಭ ಪಡಭವಣವರಭ ಯೆಹೊೇವನ ನಾಮ್ಕೆಕ 
ಹೆದ್ರಭವರಭ, ಮ್ೂಡಣವರಭ ಆತನ ಮ್ಹಿಮೆಗೆ ಅಿಂಜಭವರಭ; 
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ಬಿರಭಗಾಳಿಯಿಿಂದ್ ಹೊಡೆಯಲಪಟಭಿ ಇಕಕಟ್ಟಿನಲಿಲ ಹರಯಭವ ರ್ೊರೆಯ 

ಹಾಗೆ ಆತನಭ ರಭಸದಿಂದ್ ಬರಭವನಷೆಿ. (ಕನುಡದ್ಲಿಲ 
ಅಡಿಟ್ಟಪಪಣಿಯಲಿಲ; “ಶತಭಾಗಳು ಪಾವಾಹದ್ಿಂರ್ೆ ನಭಗಭಿವಾಗ 

ಯೆಹೊೇವನ ಆತಮವು ಅವರಗೆ ವಿರಭದ್ಧವಾಗಿ ಧವಜವನೆುತಭುವುದ್ಭ” 

ಎಿಂದ್ಭ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ) 

ಪ್ಾಾದೆೇಶಿಕ ಆತಮಗಳು 

ದುರಾತಮಗಳಳ ಈ ಕ ಳಗಿನವುಗಳ ಮೇಲಿರುತುವ : 

 ದ ೇಶಗಳ 

 ಪಾದ ೇಶಗಳ 

 ಜ್ಲ ಲಗಳ 

 ಕುಟುಿಂಬಗಳ 

ಪ್ಾರಸ್ಯ ಅಧಿಪತಿಯು ಇದಕ ಿ ಉದಾಹರಣ ಯಾಗಿದಾಾನ . 
ಪ್ಾರಸ್ಯ ದ ೇಶವನುು ಆಳಳವ ಪಾಭುತವವು ಕತಿನ ದ ೇವದೂತನನುು 
ದಾನಯೆೇಲ್ನ ಪ್ಾಾಥಿನ ಗ  ಉತುರಗಳನುು ತರದಿಂತ್  ತಡ ಯಿತು 
ಎಿಂದು ನಮಗ  ಹ ೇಳಲಾಗಿದ . ಅನಿಂತರ ಪರಲ ೂೇಕದ ಪಾಧಾನ 

ದ ೇವದೂತರಲಿಲ ಒಬಬನಾದ ಮಿೇಕಾಯೆೇಲ್ನು ಯುದಧದಲಿಲ ಸಹಾಯ 

ಮಾಡಲ್ು ಕಳಳಹಿಸಲಾಯಿತು. 

ದಾನಯೆೇಲನಭ 10:13 ಪ್ಾರಸಿಯ ರಾಜಯದ್ ದವಯಪ್ಾಲಕನಭ 
ಇಪಪರ್ೊುಿಂದ್ಭ ದವಸ ನನುನಭು ತಡೆಯಲಭ ಇಗೊೇ, ಪಾಧ್ಾನ 

ದವಯಪ್ಾಲಕರಲೊಲಬಬನಾದ್ ಮಿೇಕಾಯೆೇಲನಭ ನನು ಸಹಾಯಕೆಕ 
ಬಿಂದ್ನಭ; ಅಲಿಲ ಪ್ಾರಸಿಯ ರಾಜರ ಸಿಂಗಡ (ಹೊೇರಾಡಿ).  

ಸಭವಾರ್ಾಾಸೆೇವೆಯಲಿಲ ಹೊೇರಾಟ 

ನಾವು ಸುವಾತ್ ಿಯನುು ಸಾರಲ್ು ಪ್ಾಾರಿಂಭಿಸ್ದಾಗ, ನಾವು 
ಸ ೈತ್ಾನನ ಭದಾಕ ೂೇಟ ಗಳಿಗ  ವಿರುದಧವಾಗಿ ಸಾಗುತಿುದ ಾೇವ . 
ಬಿಂಧಿಸಲ್ಾಟುವರು ಬ್ಲಡುಗಡ ಯಾಗಿ ಹ ೂೇಗುವಿಂತ್  ದ ೇವರು ನಮಗ  
ಕ ೂಟಿುರುವ ಕಟುುವ ಮತುು ಬ್ಲಚುುವ ಹಕುಿಗಳಲಿಲ ಅಥವಾ 

ಅಧಿಕಾರಗಳಲಿಲ ನಾವು ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಬ ೇಕು. 
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ದ ೂರ ತನ ಮಾಡುವ ರಾಜತವಗಳನುು ನ ೇರವಾಗಿ ಎದುರಸುವುದನುು 
ನಾವು ಎದುರುನ ೂೇಡಬ ೇಕು. 

ಆದಾರಿಂದ, ನಾವು ಹಿೇಗ  ಮಾಡುವುದು ಮುಖಯವಾಗಿದ : 

 ಬಲಿಷ್ಠನಾದ ಮನುಷ್ಯನ ಬಗ ೆ ತಿಳಿದುಕ ೂಳಳುವುದು 

 ನಮಮ ಅಧಿಕಾರವನುು ಪಾಯೇಗಿಸುವುದು 

 ಆಕಾಮಿತ ಪಾದ ೇಶಗಳನುು ಸಾವಧಿೇನಪಡಿಸ್ಕ ೂಳಳುವುದು 

 ಯುದಧವನುು ಹ ೇಗ  ಮಾಡಬ ೇಕು ಎಿಂದು ತಿಳಿದುಕ ೂಳಳುವುದು! 

ಅಡಿಪಿಡಿಸಭವ ಆತಮಗಳು  

ಸ ೈತ್ಾನನ ಸ ೈನಯದಲಿಲ ಕಣಿುಗ  ಕಾಣದ ಆತಮ-ಪಡ ಗಳಿವ , 
ಸುವಾತ್ ಿಯ ವಿಸುರಣ ಯನುು ಅಡಿಡಪಡಿಸುವುದು ಅವುಗಳ ಪಾಮುಖ 

ಕ ಲ್ಸವಾಗಿದ . ಮಧಯಸಾಗಾರರಾಗಿರುವ ನಾವು ಜ್ಞಾನದ 

ಕ ೂರತ್ ಯಿಿಂದ ಕಣಿುಗ  ಕಾಣದ ಅಿಂಧಕಾರ ಶಕ್ತುಗಳ ಮೇಲ  ನ ೇರವಾಗಿ 

ಆಕಾಮಣ ಮಾಡುವುದರಲಿಲ ವಿಫಲ್ರಾಗುತಿುದ ಾೇವ . 

1 ಥೆಸಲೊನೇಕ 2:18 ಯಾಕಿಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರಭವದ್ಕೆಕ 
ನಮ್ಗೆ ಮ್ನಸಿಸತಭು. ಹೆೇಗೂ ಪ್ೌಲವೆಿಂಬ ನಾನಭ ಒಿಂದೆರಡಭ ಸಾರ 

ಬರಭವದ್ಕ್ತಕದೆದನಭ. ಆದ್ರೆ ಸೆೈರ್ಾನನಭ ನಮ್ಗೆ ಅಭಯಿಂತರ 

ಮಾಡಿದ್ನಭ. 

ಆತಿಮಕ ಅಿಂಧರ್ೆ 

ಸ ೈತ್ಾನನು ಸುವಾತ್ ಿಯನುು ಅಿಂಗಿೇಕರಸದಿಂತ್  ಅವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳ 

ಹೃದಯವನುು ಕುರುಡಾಗಿಸ್ದಾಾನ . 

ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಳ ಅವರ ಜ್ೇವನವನುು ಆಳಳತಿುರುವ ದ ವವಗಳನುು ಕಟುುವ 

ಮೂಲ್ಕ ಈ ಆತಿಮಕ ಅಿಂಧತ್ ಯನುು ಮುರದುಹಾಕಬ ೇಕು. 
ಸುವಾತ್ ಿಯ ಪಾಕಾಶವು ಅವರ ಮೇಲ  ಬ ಳಗುವಿಂತ್  ಅದನುು ಸಹ 

ಅವರು ಬ್ಲಚಿುಬ್ಲಡಬ ೇಕು. 

2 ಕೊರಿಂರ್ 4:4 ಇದ್ರಲಿಲ ದೆೇವರ ಪಾತಿರೂಪವಾಗಿರಭವ ಕ್ತಾಸುನ 

ಪಾಭಾವವನಭು ರ್ೊೇರಸಭವ ಸಭವಾರ್ೆಾಯ ಪಾಕಾಶವು 
ಉದ್ಯವಾಗಬಾರದೆಿಂದ್ಭ ಈ ಪಾಪಿಂಚದ್ ದೆೇವರಭ 
ನಿಂಬಿಕೆಯಿಲಲದ್ವರ ಮ್ನಸಸನಭು ಮ್ಿಂಕಭ ಮಾಡಿದ್ನಭ. 
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ಬಲಿಷಠನಾದ್ ಮ್ನಭಷಯನನಭು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಭವುದ್ಭ 

ರಾಜಯಗಳ, ರಾಷ್ರಗಳ, ಪ್ಾಾಿಂತಯಗಳ, ಪಾದ ೇಶಗಳ, ಕುಟುಿಂಬಗಳ 

ಮತುು ವಯಕ್ತುಗಳ ಮೇಲ  ಆಳಳತಿುರುವ ಪಾಭುತವಗಳಳ ಮತುು 
ಅಧಿಕಾರಗಳಳ ಆಗಿರುವಿಂಥ ಬಲಿಷ್ಠನಾದ ಮನುಷ್ಯನನುು ನಾವು 
ಮೊದಲ್ು ಕಟಿುಹಾಕಬ ೇಕು ಎಿಂದು ಯೆೇಸು ಬ ೂೇಧಿಸ್ದನು. 

ಮ್ರ್ಾುಯ 12:29 ಇದ್ಲಲದೆ ಒಬಬನಭ ಮೊದ್ಲಭ ಬಲಿಷಠನನಭು 
ಕಟ್ಟಿಹಾಕದೆ ಆ ಬಲಿಷಠನ ಮ್ನೆಯನಭು ಹೊಕಭಕ ಅವನ ಸೊತುನಭು 
ಸಭಲಭಕೊಳುುವದ್ಭ ಹೆೇಗೆ? ಕಟ್ಟಿಹಾಕ್ತದ್ ಮೆೇಲೆ ಅವನ ಮ್ನೆಯನಭು 
ಸಭಲಭಕೊಿಂಡಾನಭ. 

ಮ್ರ್ಾುಯ 18:18 ಭೂಲೊೇಕದ್ಲಿಲ ನೇವು ಏನೆೇನಭ ಕಟಭಿತಿುೇರೊೇ 
ಅದ್ಭ ಪರಲೊೇಕದ್ಲಿಲಯೂ ಕಟ್ಟಿರಭವದ್ಭ. ಮ್ತಭು ಭೂಲೊೇಕದ್ಲಿಲ 
ಏನೆನಭ ಬಿಚಭಿತಿುರೊೇ ಅದ್ಭ ಪರಲೊೇಕದ್ಲಿಲಯೂ ಬಿಚಭಿವದ್ಭ ಎಿಂದ್ಭ 
ನಮ್ಗೆ ಸತಯವಾಗಿ ಹೆೇಳುರ್ೆುೇನೆ. 

ಆಳಳತಿುರುವ ಆತಮಗಳನುು ಗುರುತಿಸಲ್ು, ಅವುಗಳನುು ಕಟಿುಹಾಕಲ್ು 
ಮತುು ಓಡಿಸ್ಬ್ಲಡಲ್ು, ನಾವು ಆತಮಗಳನುು ವಿವ ೇಚಿಸುವ ವರದಲಿಲ 
ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಬ ೇಕು,  

1 ಕೊರಿಂರ್ 12:7-11 ಆದ್ರೆ ಪಾತಿಯಬಬನಲಿಲ ರ್ೊೇರಬರಭವ 

ದೆೇವರಾತಮನ ವರಗಳು ಸವಾರ ಪಾಯೇಜನಾರ್ಾವಾಗಿ 

ಕೊಡಲಪಟ್ಟಿವೆ. ಒಬಬನಗೆ ದೆೇವರಾತಮನ ಮ್ೂಲಕ ಜ್ಞಾನವಾಕಯವು 
ಒಬಬನಗೆ ಆ ಆತಮನ ಅನಭಗಭಣವಾಗಿ ವಿದಾಯವಾಕಯವು ಒಬಬನಗೆ ಆ 

ಆತಮನಿಂದ್ಲೆೇ ನಿಂಬಿಕೆಯಭ ಒಬಬನಗೆ ಆ ಒಬಬ ಆತಮನಿಂದ್ಲೆೇ ನಾನಾ 

ರೊೇಗಗಳನಭು ವಾಸಿಮಾಡಭವ ವರವು, ಒಬಬನಗೆ 
ಮ್ಹರ್ಾಕಯಾಗಳನಭು ಮಾಡಭವ ವರವು. ಒಬಬನಗೆ ಪಾವಾದ್ನೆಯ 

ವರವು. ಒಬಬನಗೆ ಸತಯಸರ್ಾಯತಮಗಳನಭು ವಿವೆೇಚ್ಚಸಭವ ವರವು 
ಒಬಬನಗೆ ವಿವಿಧ ವಾಣಿಗಳನಾುಡಭವ ವರವು. ಒಬಬನಗೆ ವಾಣಿಗಳ 

ಅರ್ಾವನಭು ಹೆೇಳುವ ವರವು ಕೊಡಲಪಡಭತುದೆ. ಈ ವರಗಳನೆುಲಾಲ ಆ 

ಒಬಬ ಆತಮವೆೇ ತನು ಚ್ಚತುಕೆಕ ಬಿಂದ್ ಹಾಗೆ ಒಬೊಬಬಬನಗೆ ಹಿಂಚ್ಚಕೊಟಭಿ 
ನಡಿಸಭರ್ಾುನೆ. 

ಆತಿಮಕ ಹೊೇರಾಟ 
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ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಆತಿಮಕ ಯುದಧದಲಿಲ ಆತಮ ಮಿಂಡಲ್ದಲಿಲ 
ಸತತವಾಗಿರುವ ಹ ೂೇರಾಟವಿರುತುದ . ನಮಮ ಅಗತಯಗಳಿಗ  ಮತುು 
ಪ್ಾಾಥಿನ ಗಳಿಗ  ಉತುರಗಳನುು ಯಾವಾಗಲ್ೂ ಸುಲ್ಭವಾಗಿ 

ಪಡ ದುಕ ೂಳುಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯೆೇಸು ಕ್ತಾಸುನ ಒಳ ು ಸ ೈನಕರಾಗಿ ನಾವು 
ಪಾಯಾಸಗಳನುು ಸಹಿಸ್ಕ ೂಳುಬ ೇಕಾದ ಸಮಯಗಳಿರುತುವ . 

ಅಪೊಸುಲ್ನಾದ ಪ್ೌಲ್ನು ಇದರ ಕುರತು ಹಿೇಗ  ಬರ ದನು. 

ಎಫೆಸ 6:12 ನಾವು ಹೊೇರಾಡಭವದ್ಭ ಮ್ನಭಷಯ ಮಾತಾದ್ವರ 

ಸಿಂಗಡವಲಲ. ರಾಜತಾಗಳ ಮೆೇಲೆಯೂ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಮೆೇಲೆಯೂ ಈ 

ಅಿಂಧಕಾರದ್ ಲೊೇಕಾಧಿಪತಿಗಳ ಮೆೇಲೆಯೂ ಆಕಾಶ 

ಮ್ಿಂಡಲದ್ಲಿಲರಭವ ದ್ಭರಾತಮಗಳ ಸೆೇನೆಯ ಮೆೇಲೆಯೂ ನಾವು 
ಹೊೇರಾಡಭವವರಾಗಿದೆದೇವೆ. 

ದಾವಿೇದನು ಹ ೂೇರಾಡಬ ೇಕಾದ ಸಮಯಗಳ ಬಗ ೆ ಪೊಾೇತ್ಾ್ಹದ 

ಮಾತುಗಳನುು ಬರ ದನು. 

ಕ್ತೇತಾನೆಗಳು 91:11,13 ನೇನಭ ಹೊೇಗಭವಲೆಲಲಾಲ ನನುನಭು 
ಕಾಯಭವದ್ಕೆಕ ಆತನಭ ನನು ವಿಷಯವಾಗಿ ತನು ದ್ೂತರಗೆ 
ಅಪಪಣೆಕೊಡಭವನಭ. 

ಸಿಿಂಹಸಪಾಗಳ ಮೆೇಲೆ ನಡೆಯಭವಿ; ಪ್ಾಾಯದ್ ಸಿಿಂಹವನೂು 
ಘ್ಟಸಪಾವನೂು ತಭಳಿದ್ಭ ಬಿಡಭವಿ. 

ಸೆೇವೆಮಾಡಭವ ದೆೇವದ್ೂತರಭ 

ನಮೊಮಿಂದಿಗ  ಯುದಧದ ರಣರಿಂಗಕ ಿ ಹ ೂರಡಲ್ು ದ ೇವದೂತರ 

ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಸ ೈನಯವು ನಮಗಿದ . ಯೆೇಸು ತ್ಾನು ತಿಂದ ಯ ಬಳಿ 

ಪ್ಾಾರ್ಥಿಸುವ ನು ಮತುು ಆತನು ದ ೇವದೂತರನುು ಕಳಳಹಿಸುತ್ಾುನ  
ಎಿಂದು ಹ ೇಳಿದನು. 

ಮ್ರ್ಾುಯ  26:53 ನಾನಭ ನನು ತಿಂದೆಯನಭು 
ಬೆೇಡಿಕೊಳುಲಾರೆನೆಿಂದ್ೂ ಬೆೇಡಿಕೊಿಂಡರೆ ಆತನಭ ನನಗೆ ಈಗಲೆೇ 
ಹನೆುರಡಭ ಗಣಗಳಿಗಿಿಂತ ಹೆಚಭಿ ಮ್ಿಂದ ದೆೇವದ್ೂತರನಭು 
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಭವದಲಲವೆಿಂದ್ಭ ನೆನಸಭರ್ೆುೇಯಾ? 

ನಮಮ ಪರವಾಗಿ ಸ ೇವ ಮಾಡುವ ಆತಮಗಳಾಗಿ ಯುದಧಕ ಿ 
ಕಳಳಹಿಸಲ್ಾಡಲ್ು ದ ೇವದೂತರು ಬಯಸುತ್ಾುರ . 
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ಇಬಿಾಯ 1:14 ಇವರೆಲಲರ ರಕ್ಷಣೆಯನಭು ಬಾಧಯವಾಗಿ 

ಹೊಿಂದ್ಬೆೇಕಾಗಿರಭವವರ ಸೆೇವೆಗೊೇಸಕರ ಕಳುಹಿಸಲಪಡಭವ 

ಊಳಿಗದ್ ಆತಮಗಳಲಲವೇ? 

ನಾವು ದ ೇವರ ವಾಕಯವನುು ನುಡಿಯುವಾಗ, ದ ೇವದೂತರು ಅದಕ ಿ 
ಪಾತಿಕ್ತಾಯಿಸುತ್ಾುರ  ಮತುು ನಮಮ ಪರವಾಗಿ ಕಾಯಿ 

ನವಿಹಿಸುತ್ಾುರ . 

ಕ್ತೇತಾನೆಗಳು 103:20 ದೆೇವದ್ೂತರೆೇ, ಆತನ ಶಬದಕೆಕ 
ಕ್ತವಿಗೊಡಭವವರೆೇ, ಆತನ ಆಜ್ಞೆಯನಭು ನೆರವೆೇರಸಭವ ಪರಾಕಾಮ್ 

ಶ್ಾಲಿಗಳೆೇ, ಯೆಹೊೇವನನಭು ಕೊಿಂಡಾಡಿರ. 

ಯಭದ್ಧದ್ ದ್ೃಷಾಿಿಂತಗಳು 

ಪರಲೊೇಕದ್ಲಿಲ ಯಭದ್ಧ 

ಸತಯವ ೇದದಲಿಲ ಆತಿಮಕ ಯುದಧದ ದೃಷ್ಾುಿಂತಗಳಿವ . ಪ್ಾರಸ್ಯ 

ದಿವಯಪ್ಾಲ್ಕನಾದ ದುರಾತಮನ ಮತುು ಮಿೇಕಾಯೆೇಲ್ ಹಾಗೂ 

ದ ೇವದೂತರ ನಡುವಿನ ಯುದಧವು ಒಿಂದು ದೃಷ್ಾುಿಂತವಾಗಿದ . 
ಇನ ೂುಿಂದು ಮಿೇಕಾಯೆೇಲ್ ಹಾಗೂ ಸ ೈತ್ಾನನ ನಡುವ  
ಪರಲ ೂೇಕದಲಿಲ ನಡ ದ ಯುದಧದ ವಿವರಣ ಯಾಗಿದ . 

ಪಾಕಟನೆ 12:7-11 ಪರಲೊೇಕದ್ಲಿಲ ಯಭದ್ದ ನಡೆಯಿತಭ. 
ಮಿೇಕಾಯೆಲನೂ ಅವನ ದ್ೂತರೂ ಘ್ಟಸಪಾನ ಮೆೇಲೆ ಯಭದ್ದ 
ಮಾಡಭವದ್ಕೆಕ ಹೊರಟರಭ. ಘ್ಟಸಪಾನೂ ಅವನ ದ್ೂತರೂ ಯಭದ್ದ 
ಮಾಡಿ ಸೊೇತಭಹೊೇದ್ರಭ. ಮ್ತಭು ಪರಲೊೇಕದೊಳಗೆ ಅವರಗೆ 
ಸಾಥನವು ತಪಿಪಹೊೇಯಿತಭ.  

ಭೂಲೊೇಕದ್ವರನೆುಲಾಲ ಮ್ರಭಳುಗೊಳಿಸಭವ ಆ ಮ್ಹಾ ಘ್ಟಸಪಾನಭ 
ಅಿಂದ್ರೆ ಪಿಶ್ಾಚನೆಿಂತಲೂ ಸೆೈರ್ಾನನೆಿಂತಲೂ ಹೆಸರಭಳು ಪುರಾತನ 

ಸಪಾವು ದೊಬಬಲಪಟಭಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದನಭ. ಅವನ ದ್ೂತರಭ ಅವನಗೆ 
ದೊಬಬಲಪಟಿರಭ. 

ಆಗ ಪರಲೊೇಕದ್ಲಿಲ ಮ್ಹಾ ಶಬದವನಭು ಕೆೇಳಿದೆನಭ. ಅದ್ಭ, ಈಗ 

ಜಯವೂ ಶಕ್ತುಯೂ ರಾಜಯವೂ ನಮ್ಮ ದೆೇವರಗೆ ಉಿಂಟಾಯಿತಭ. 
ಆತನಭ ಅಭಿಷೆೇಕ್ತಸಿದ್ವನ ಅಧಿಕಾರವು ಈಗ ಸಾಥಪಿತವಾಯಿತಭ. 
ಹಗಲಿರಭಳು ನಮ್ಮ ಸಹೊೇದ್ರರ ಮೆೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೆೇವರ ಮ್ಭಿಂದೆ, 
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ದ್ೂರಭ ಹೆೇಳಿದ್ ದ್ೂರಭಗಾರನಭ ದೊಬಬಲಪಟ್ಟಿದಾದನೆ. ಅವರಭ ಪ್ಾಾಣದ್ 

ಮೆೇಲಿನ ಪಿಾೇತಿಯನಭು ರ್ೊರೆದ್ಭ ಮ್ರಣಕೆಕ ಹಿಿಂರ್ೆಗೆಯದೆೇ ಯಜ್ಞದ್ 

ಕಭರಯಾದಾತನ ರಕುದ್ ಬಲದಿಂದ್ಲೂ ಅವನನಭು ಜಯಿಸಿದ್ರಭ. 

ಪ್ಾರಸಿ ರಾಜಯದ್ ದವಯಪ್ಾಲಕ 

ಕತಿನು ಕ ೂಟಿುರುವ ಆಯುಧಗಳಳ ನಮಮ ಮೇಲ  ಅಿಂದರ  
ಪರಲ ೂೇಕದಲಿಲ ಕ ೂಾೇಧಾವ ೇಶದಿಿಂದ ನಡ ಯುವ ಯುದಧಕ ಿ 
ಬ ೇಕಾಗಿರುವ ಆತಿಮಕ ಆಯುಧಗಳಾಗಿವ . ಈ ಯುದಧವು ಮಹಾ 

ಶಕ್ತುಯಿಿಂದ ಆತಿಮಕ ಜ್ೇವಿಗಳಾದ ಎರಡು ಸ ೈನಯಗಳ ನಡುವ  
ನಡ ಯುವ ಯುದಧವಾಗಿದ , ಪಾತಿಯಿಂದೂ ಸ ೈನಯವು ಮನುಷ್ಯ 
ಕುಮಾರರ ಮೇಲ  ಸಮಾನವಾದ ಹಕಿನುು ಹ ೂಿಂದಲ್ು ಹಕ ೂಿತ್ಾುಯ 

ಮಾಡುತುವ . 

ದ ೇವದೂತರು ಪ್ಾರಸ್ ರಾಜಯದ ದಿವಯಪ್ಾಲ್ಕನಾದ ದುರಾತಮನ 

ವಿರುದಧ ಹ ೂೇರಾಡಿದರು. 

ದಾನಯೆೇಲ್ನ ಪ್ಾಾಥಿನ ಗ  ಉತುರಸಲ್ು ವಿಳಿಂಬವು ಉಿಂಟಾದದುಾ 
ದ ೇವರಗ  ಮನಸ್್ಲ್ಲದಿರುವುದಾರಿಂದಲ್ಲ, ಆದರ  ದುರಾತಮನಾಗಿರುವ 

ದಿವಯಪ್ಾಲ್ಕನು ಪರಲ ೂೇಕದ ಮಿಂಡಲ್ಗಳಲಿಲ ಉತುರವನುು 
ಕ ೂಿಂಡ ೂಯಯದ ಹಾಗ  ತಡ ದಿದಾರಿಂದ ವಿಳಿಂಬವಾಯಿತು. 

ದಾನಯೆೇಲ 10:12,13 ಆ ಮೆೇಲೆ ಅವನಭ ನನಗೆ – ದಾನಯೆೇಲನೆೇ, 
ಭಯಪಡಬೆೇಡ, ನೇನಭ (ದೆೈವಸಿಂಕಲಪವನಭು) ವಿಮ್ಶಿಾಸಭವದ್ಕೂಕ 
ನನುನಭು ನನು ದೆೇವರ ಮ್ಭಿಂದೆ ತಗಿಿಸಿಕೊಳುುವದ್ಕೂಕ ಮ್ನಸಿಸಟಿ 
ಮೊದ್ಲನೆಯ ದನದ್ಲಿಲಯೆೇ ನನು ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯಭ ದೆೇವರಗೆ 
ಮ್ಭಟ್ಟಿತಭ; ಆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯ ನಮಿತುವೆೇ ನಾನಭ ಬಿಂದೆನಭ. ಪ್ಾರಸಿಯ 

ರಾಜಯದ್ ದವಯಪ್ಾಲಕನಭ ಇಪಪರ್ೊುಿಂದ್ಭ ದವಸ ನನುನಭು ತಡೆಯಲಭ 
ಇಗೊೇ, ಪಾಧ್ಾನ ದವಯಪ್ಾಲಕರಲೊಲಬಬನಾದ್ ಮಿೇಕಾಯೆೇಲನಭ ನನು 
ಸಹಾಯಕೆಕ ಬಿಂದ್ನಭ; ಅಲಿಲ ಪ್ಾರಸಿಯ ರಾಜರ ಸಿಂಗಡ ಹೊೇರಾಡಿ. 

ಅಮಾಲೆೇಕಯ 

ನಾವು ಪ್ಾಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಆತಮ ಮಿಂಡಲ್ದಲಿಲ ಏನಾಗುತುದ  
ಎಿಂಬುದಕ ಿ ಅಮಾಲ ೇಕಯ ಒಿಂದು ದೃಷ್ಾುಿಂತವಾಗಿದಾಾನ . 
ಅಮಾಲ ೇಕಯ ಮತುು ಅವನ ಸ ೈನಯಗಳಳ ಸ ೈತ್ಾನನನುು ಮತುು ಅವನ 

ದೂತರನುು ಪಾತಿನಧಿಸುತುವ . ಯೆಹ ೂೇಶುವನು ಮತುು ಅವನ 
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ಸ ೈನಯವು ಮಿೇಕಾಯೆೇಲ್ನನುು ಮತುು ಸವಗಿೇಿಯ ದ ೇವದೂತರನುು 
ಪಾತಿನಧಿಸುತುವ . ಕ ೂೇಲ್ನುು ಮೇಲ  ಚಾಚಿ ಬ ಟುದ ಮೇಲ  ನಿಂತಿರುವ 

ಮೊೇಶ್ ಯು, ಮಧಯಸ್ಾಕ ಯ ಪ್ಾಾಥಿನ ಯಲಿಲ ಹ ೂೇರಾಡುವ 

ಪ್ಾಾಥಿನಾ ವಿೇರರನುು ಪಾತಿನಧಿಸುತ್ಾುನ . 

ಸವಗಿೇಿಯ ಯುದಧವು ಕ ಳಗಿರುವವರ ಮೂಲ್ಕ ಜಯಿಸಲ್ಾಡುತುದ . 

ಪಾಕಟನೆ 12:11 ಅವರಭ ಪ್ಾಾಣದ್ ಮೆೇಲಿನ ಪಿಾೇತಿಯನಭು ರ್ೊರೆದ್ಭ 
ಮ್ರಣಕೆಕ ಹಿಿಂರ್ೆಗೆಯದೆೇ ಯಜ್ಞದ್ ಕಭರಯಾದಾತನ ರಕುದ್ 

ಬಲದಿಂದ್ಲೂ ಅವನನಭು ಜಯಿಸಿದ್ರಭ. 

ವಿಮೊೇಚನಕಾಿಂಡ 17:8-16 ಆಗ ಅಮಾಲೆೇಕಯರಭ ರೆಫಿೇದಮಿನಲಿಲ 
ಇಸಾಾಯೆೇಲಯರ ಮೆೇಲೆ ಯಭದ್ದಮಾಡಭವದ್ಕೆಕ ಬರಲಭ,  

ಮೊೇಶ್ೆಯಭ ಯೆಹೊೇಶಭವನಗೆ ನೇನಭ ಭಟರನಭು ಆದ್ಭಕೊಿಂಡಭ ನಾಳ  ೆ

ನಮ್ಮ ಮ್ಭಿಂದೆ ಹೊರಟಭ ಅಮಾಲೆೇಕಯರೊಡನೆ ಯಭದ್ದಮಾಡಬೆೇಕಭ. 
ನಾನಭ ದೆೇವದ್ಿಂಡವನಭು ಕೆೈಯಲಿಲ ಹಿಡಭಕೊಿಂಡಭ ಗಭಡದಿ್ ತಭದಯಲಿಲ 
ನಿಂತಭಕೊಳುುವೆನಭ ಎಿಂದ್ಭ ಹೆೇಳಿದ್ನಭ.  

ಮೊೇಶ್ೆಯ ಅಪಪಣೆಯ ಮೆೇರೆಗೆ ಯೆಹೊೇಶಭವನಭ ಹೊರಟನಭ. 
ಮೊೇಶ್ೆಯೂ ಆರೊೇನನೂ ಹೂರನೂ ಈ ಮ್ೂವರಭ ಗಭಡದಿ್ ತಭದಗೆ 
ಏರದ್ರಭ.  

ಮೊೇಶ್ೆಯಭ ತನು ಕೆೈಗಳನಭು ಮೆೇಲಕೆಕ ಎತಿುರಭವಾಗ ಇಸಾಾಯೆೇಲಯರಭ 
ಬಲವಾಗಭವರಭ. ಇಳಿಸಭವಾಗ ಅಮಾಲೆೇಕಯರಭ ಬಲವಾಗಭವರಭ 
ಹಿೇಗಿರಲಭ ಮೊೇಶ್ೆಯಭ ಕೆೈಗಳು ಭಾರವಾದ್ದ್ರಿಂದ್ ಆರೊೇನ 

ಹೂರರಭ ಒಿಂದ್ಭ ಕಲಲನಭು ತಿಂದಟಭಿ ಅದ್ರ ಮೆೇಲೆ ಅವನನಭು ಕೂಡಿಾಸಿ 

ಬಲಗಡೆ ಒಬಬರಭ ಎಡಗಡೆ ಒಬಬರಭ ಅವನ ಕೆೈಗಳಿಗೆ ಆಧ್ಾರ 

ಕೊಟಿರಭ. ಈ ರೇತಿಯಲಿಲ ಅವನ ಕೆೈಗಳು ಹೊತಭು ಮ್ಭಣಭಗಭವ ತನಕ 

ಇಳಿಯದೆೇ ನಿಂರ್ೆೇ ಇದ್ದವು. 

ಹಿೇಗಿರಭವದ್ರಿಂದ್ ಯೆಹೊೇಶಭವನಭ ಅಮಾಲೆೇಕಯರನಭು ಅವರ 

ಭಟರನಭು ಕತಿುಯಿಿಂದ್ ಕೆಡವಿಬಿಟಿನಭ. 

ಆಗ ಯೆಹೊೇವನಭ ಮೊೇಶ್ೆಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮೆೇಲೆ ಅಮಾಲೆೇಕಯರ 

ಹೆಸರೆೇ ಇಲಲದ್ಿಂರ್ೆ ಮಾಡಭವೆನಭ ಈ ಮಾತನಭು ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಾವಾಗಿ 

ಪುಸುಕದ್ಲಿಲ ಬರೆ ಮ್ತಭು ಯೆಹೊೇಶಭವನಗೆ ಮ್ಿಂದ್ಟಭಿ ಮಾಡಿಕೊಡಭ 
ಎಿಂದ್ಭ ಹೆೇಳಿದ್ನಭ. ಆ ಸಥಳಕೆಕ ಮೊೇಶ್ೆಯಭ ಯಜ್ಞವೆೇದಯನಭು ಕಟ್ಟಿಸಿ 
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ಅದ್ಕೆಕ ಯೆಹೊೇವ ನಸಿಸ ಎಿಂದ್ಭ ಹೆಸರಟಿನಭ. ಯಾಹಭವಿನ 

ಸಿಿಂಹಾಸನದ್ ಆಣೆ ಅಮಾಲೆೇಕಯರ ಮೆೇಲೆ ಯೆಹೊೇವನಗೆ 
ತಲತಲಾಿಂತರಕೂಕ ಯಭದ್ದವಿರಭವದ್ಭ ಅಿಂದ್ನಭ.  

ಪ್ಾಾರ್ಾನೆಯಲಿಲ ಪಾಯಾಸಪಡಭವುದ್ಭ 

ಅಿಂಧಕಾರ ಶಕ್ತುಗಳ ವಿರುದಧ ಹ ೂೇರಾಡುವುದು ಕ ಲ್ವೊಮಮ 
ಅಗತಯವಾಗಿರುವಿಂತ್ ಯೆೇ, ಜಯವನುು ಸಾಧಿಸಲ್ು ಪ್ಾಾಥಿನ ಯಲಿಲ 
ಪಾಯಾಸಪಡುವುದು ಸಹ ಕ ಲ್ವೊಮಮ ಅಗತಯವಾಗಿದ . 

ಮಧಯಸ್ಾಕ ಯ ಪ್ಾಾಥಿನ ಯಲಿಲ ಮಾತಿಲ್ಲದ ನರಳಾಟದ ಮೂಲ್ಕ 

ಪವಿತ್ಾಾತಮನು ನಮಗ  ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ಾುನ . 

ರೊೇಮಾಪುರ 8:26,27 ಹಾಗೆ ಪವಿರ್ಾಾತಮನಭ ಸಹ ನಮ್ಮ 
ಅಶಕ್ತುಯನಭು ನೊೇಡಿ ಸಹಾಯಮಾಡಭರ್ಾುನೆ. ಹೆೇಗಿಂದ್ರೆ ನಾವು 
ತಕಕ ಪಾಕಾರ ಏನಭ ಬೆೇಡಿಕೊಳುಬೆೇಕೊೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತಿುಲಲದ್ದರಿಂದ್ 

ಪವಿರ್ಾಾತಮನಭ ರ್ಾನೆೇ ಮಾತಿಲಲದ್ಿಂರ್ ನರಳಾಟದಿಂದ್ 

ನಮ್ಗೊೇಸಕರ ಬೆೇಡಿಕೊಳುುರ್ಾುನೆ. ಆದ್ರೆ ಹೃದ್ಯಗಳನಭು ಶ್ೆ ೇಧಿಸಿ 

ನೊೇಡಭವಾತನಗೆ ಪವಿರ್ಾಾತಮನ ಮ್ನೊೇಭಾವವು ಏನೆಿಂದ್ಭ 
ತಿಳಿದ್ದೆ. ಆ ಆತಮನಭ ದೆೇವರ ಚ್ಚರ್ಾುನಭಸಾರವಾಗಿ 

ದೆೇವಜನರಗೊೇಸಕರ ಬೆೇಡಿಕೊಳುುವನೆಿಂದ್ಭ ಆತನಭ ಬಲಲನಭ. 

ಪರಣಾಮಕಾರಯಾದ ಹ ೂೇರಾಟದ ಪ್ಾಾಥಿನ ಗಳಳ ನಾವು 
ಗ ಲ್ುಲತ್ ುೇವ  ಎಿಂಬ ಸಿಂಪೂಣಿ ಭರವಸ ಯ ಮೇಲ  
ಆಧಾರಗ ೂಿಂಡಿರುವ ದಿಟುತನದ ಪ್ಾಾಥಿನ ಗಳಾಗಿರುತುವ .  

ಗೆರಲಲ ತರಬೆೇತಿ 

ಯಭದ್ಧದ್ ರಣರಿಂಗ 

ದ ೇವರು ದಯಪ್ಾಲಿಸುವ ಸವಾಿಯುಧಗಳನುು ಧರಸ್ಕ ೂಿಂಡು 
ಶತುಾಗಳ  ಡನ  ಯುದಧಕ ಿ ಹ ೂೇಗುವಿಂತ್  ಪ್ೌಲ್ನು ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳನುು 
ಪೊಾೇತ್ಾ್ಹಿಸ್ದನು. 

ಎಫೆಸ 6:10-17 ಕಡೆೇ ಮಾರ್ೆೇನಿಂದ್ರೆ, ನೇವು ಕತಾನನೂು ಆತನ 

ಅಧಿಕವಾದ್ ಶಕ್ತುಯನೂು ಆಶಾಯಿಸಿಕೊಿಂಡವರಾಗಿ ಬಲಗೊಳಿುರ. 

ಸೆೈರ್ಾನನ ತಿಂರ್ೊಾೇಪ್ಾಯಗಳನಭು ನೇವು ಎದ್ಭರಸಿ ನಲಭಲವದ್ಕೆಕ 
ಶಕುರಾಗಭವಿಂರ್ೆ ದೆೇವರಭ ದ್ಯಪ್ಾಲಿಸಭವ ಸವಾಾಯಭಧಗಳನಭು 
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ಧರಸಿಕೊಳಿುರ. ನಾವು ಹೊೇರಾಡಭವದ್ಭ ಮ್ನಭಷಯಮಾತಾದ್ವರ 

ಸಿಂಗಡವಲಲ. ರಾಜತಾಗಳ ಮೆೇಲೆಯೂ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಮೆೇಲೆಯೂ ಈ 

ಅಿಂಧಕಾರದ್ ಲೊೇಕಾಧಿಪತಿಗಳ ಮೆೇಲೆಯೂ ಆಕಾಶ 

ಮ್ಿಂಡಲದ್ಲಿಲರಭವ ದ್ಭರಾತಮಗಳ ಸೆೇನೆಯ ಮೆೇಲೆಯೂ ನಾವು 
ಹೊೇರಾಡಭವವರಾಗಿದೆದೇವೆ.  

ಆದ್ದ್ರಿಂದ್ ಕಠಿಣ ಯಭದ್ಧವು ನಡೆಯಭವ ದವಸದ್ಲಿಲ ಆ ವೆೈರಗಳನಭು 
ಎದ್ಭರಸಭವದ್ಕೂಕ ಮಾಡಬೆೇಕಾದ್ದೆದಲಲವನಭು ಮಾಡಿ 

ಜಯಶ್ಾಲಿಗಳಾಗಿ ನಲಭಲವದ್ಕೂಕ ಶಕುರಾಗಭವಿಂರ್ೆ ದೆೇವರಭ 
ದ್ಯಪ್ಾಲಿಸಭವ ಸವಾಾಯಭಧಗಳನಭು ರ್ೆಗೆದ್ಭಕೊಳಿುರ. ಸತಯವೆಿಂಬ 

ನಡಭಕಟಿನಭು ಕಟ್ಟಿಕೊಿಂಡಭ ನೇತಿಯೆಿಂಬ ವಜಾಕವಚವನಭು 
ಧರಸಿಕೊಿಂಡಭ ಸಮಾಧ್ಾನದ್ ವಿಷಯವಾದ್ ಸಭವಾರ್ೆಾಯನಭು 
ತಿಳಿಸಭವದ್ರಲಿಲ ಸಿದ್ಧವಾದ್ ಮ್ನಸೆಸಿಂಬ ಕೆರಗಳನಭು ಮೆಟ್ಟಿಕೊಿಂಡಭ 
ನಲಿಲರ. ಮ್ತಭು ನಿಂಬಿಕೆಯೆಿಂಬ ಗಭರಾಣಿಯನಭು ಹಿಡಭಕೊಳಿುರ. 

ಅದ್ರಿಂದ್ ನೇವು ಕೆಡಭಕನ ಬಾಣಗಳನೆುಲಾಲ ಆರಸಭವದ್ಕೆಕ 
ಶಕುರಾಗಭವಿರ. ಇದ್ಲಲದೆ ರಕ್ಷಣೆಯೆಿಂಬ ಶಿರಸಾರಣವನಭು ಇಟಭಿಕೊಿಂಡಭ 
ಪವಿರ್ಾಾತಮನಭ ಕೊಡಭವ ದೆೇವರ ವಾಕಯವೆಿಂಬ ಕತಿುಯನಭು ಹಿಡಿಯಿರ. 

ಅವನು 18 ನ ೇ ವಚನದಲಿಲ ಯುದಧದ ಕರ ಯನುು ಕ ೂಟುನು. 

ಎಫೆಸ 6:18 ನೇವು ಪವಿರ್ಾಾತಮ ಪ್ೆಾೇರತರಾಗಿ ಎಲಾಲ ಸಮ್ಯಗಳಲಿಲ 
ಸಕಲವಿಧವಾದ್ ಪ್ಾಾರ್ಾನೆಯಿಿಂದ್ಲೂ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯಿಿಂದ್ಲೂ 

ದೆೇವರನಭು ಪ್ಾಾರ್ಥಾಸಿರ. ಇದ್ರಲಿಲ ಪೂಣಾ ಸಿಥರಚ್ಚತುರಾಗಿದ್ಭದ 
ದೆೇವಜನರೆಲಲರ ವಿಷಯದ್ಲಿಲ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡಭರ್ಾು ಎಚಿರವಾಗಿರ. 

ನನಗೊೇಸಕರ ಸಹ ಪ್ಾಾರ್ಾನೆ ಮಾಡಿರ. 

ಯುದಧವು ಆತಮ ಮಿಂಡಲ್ದಲಿಲ ನಡ ಯುತುದ . ದ ೇವರ ದೂತರು ಮತುು 
ಸ ೈತ್ಾನನು ತನು ದುರಾತಮಗಳ  ಿಂದಿಗ  ವಿಶವಕ ಿ ಸಿಂಬಿಂಧಪಟು ಹಾಗ  
ಹ ೂೇರಾಟದಲಿಲ ತ್ ೂಡಗಿದಾಾರ . ಅವರು ಪುರುಷ್ರು ಮತುು ಸ್ರೇಯರ 

ಮನಸು್ಗಳಿಗಾಗಿ ಮತುು ಆತಮಗಳಿಗಾಗಿ ಹ ೂೇರಾಡುತಿುದಾಾರ . 

ಈ ದ ೇಶಗಳನುು ಅಿಂಧಕಾರದ ರಾಜಯದಿಿಂದ ಬ ಳಕ್ತನ ರಾಜಯಕ ಿ 
ಕ ೂಿಂಡ ೂಯುಯವುದಕ್ತಿರುವ ವಿಶ್ಾವಸ್ಯ ಆಯುಧವು ಮಧಯಸ್ಾಕ ಯ 

ಪ್ಾಾಥಿನ ಯಾಗಿದ . 
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2 ಕೊರಿಂರ್ 10:3 ನಾವು ಲೊೇಕದ್ಲಿಲದ್ದರೂ ಲೊೇಕಾನಭಸಾರವಾಗಿ 

ಯಭದ್ದಮಾಡಭವವರಲಲ. ನಾವು ಉಪಯೇಗಿಸಭವ ಆಯಭಧಗಳು 
ಲೊೇಕಸಿಂಬಿಂಧವಾದ್ ಆಯಭಧಗಳಲಲ. ಅವು ದೆೇವರ ಎಣಿಕೆಯಲಿಲ 
ಬಲವಾಗಿದ್ಭದ ಕೊೇಟೆಗಳನಭು ಕೆಡವಿಹಾಕಭವಿಂರ್ವುಗಳಾಗಿವೆ. ನಾವು 
ವಿತಕಾಗಳನೂು ದೆೇವಜ್ಞಾನವನಭು ವಿರೊೇಧಿಸಭವದ್ಕೆಕ 
ಏರಸಲಪಟ್ಟಿರಭವ ಉನುತವಾದ್ ಎಲಾಲ ಕೊತುಲಗಳನಭು ಕೆಡವಿ ಹಾಕ್ತ 

ಎಲಾಲ ಯೇಚನೆಗಳನಭು ಕ್ತಾಸುನಗೆ ವಿಧ್ೆಯರಾಗಭವಿಂರ್ೆ ಸೆರೆಹಿಡಿದ್ಭ. 

ಮಾಕಾ 3:27 ಅದ್ಲಲದೆ ಒಬಬನಭ ಮೊದ್ಲಭ ಬಲಿಷಠನನಭು ಕಟ್ಟಿಹಾಕದೆ 
ಆ ಬಲಿಷಠನ ಮ್ನೆಯನಭು ಹೊಕಭಕ ಅವನ ಸೊತುನಭು 
ಸಭಲಭಕೊಳುುವದ್ಕಾಕಗಭವದಲಲ; ಕಟ್ಟಿಹಾಕ್ತದ್ ಮೆೇಲೆ ಅವನ 

ಮ್ನೆಯನಭು ಸಭಲಭಕೊಿಂಡಾನಭ. 

ಯೆೇಸು ನಮಗ  ರಾಜಯದ ಬ್ಲೇಗದಕ ೈಗಳನುು ಕ ೂಟಿುದಾಾನ  ಮತುು 
ನಮಮ ಪಟುಣಗಳ ಹಾಗೂ ಲ ೂೇಕದ ದ ೇಶಗಳ ಮೇಲಿರುವ 

ಬಲಿಷ್ಠನಾದ ಮನುಷ್ಯನನುು ಕಟಿುಹಾಕ್ತ ಅವುಗಳನುು ಬಲ್ಪಾಯೇಗದ 

ಮೂಲ್ಕ ಶತುಾಗಳಿಿಂದ ಕ್ತತುುಕ ೂಳುಬ ೇಕ ಿಂದು ಆತನು ನಮಿಮಿಂದ 

ಬಯಸುತ್ಾುನ . ಇದನುು ಮಧಯಸ್ಾಕ ಯ ಪ್ಾಾಥಿನ ಯ ಮೂಲ್ಕ 

ಮಾತಾ ಮಾಡಬಹುದು. 

ಪ್ಾಾಥಿನ ಯು ಯುದಧದ ಭಾಷ್ ಯಾಗಿದ ! 

ಪ್ಾಾರ್ಾನೆ ಮ್ತಭು ಸಭವಾರ್ಾಾಸೆೇವೆ 

ನಾವು ಕ ೂಯಿಲಗಾಗಿ ಪ್ಾಾರ್ಥಿಸುವಾಗ, ನಾವು ಲ ೂೇಕದ 

ದ ೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮತುು ಅವುಗಳ ನಾಯಕರಗಾಗಿ ಪ್ಾಾರ್ಥಿಸಬ ೇಕು. 
ಅದುುತಕರವಾದ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಗ  ಅನುಕೂಲ್ಕರವಾದ 

ಶ್ಾಿಂತಿಯುತವಾದ ವಾತ್ಾವರಣಕಾಿಗಿ ನಾವು ಪ್ಾಾರ್ಥಿಸಬ ೇಕು. 

ಪ್ೌಲ್ನು ತಿಮೊಥ್ ಯನಗ  ಪತಿಾಕ ಯನುು ಬರ ದಾಗ, ನಾವು ಹ ೇಗ  
ಪ್ಾಾರ್ಥಿಸಬ ೇಕು ಎಿಂಬುದರ ಮಾದರಯನುು ನಮಗ  
ತಿಳಿಸ್ಕ ೂಟಿುದಾಾನ . 

1 ತಿಮೊಥೆ 2:1-4 ಎಲಾಲದ್ಕ್ತಕಿಂತ ಮೊದ್ಲಭ ಮ್ನಭಷಯರೆಲಲರಗೊೇಸಕರ 

ದೆೇವರಗೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನೂು ಪ್ಾಾರ್ಾನೆಗಳನೂು ಮ್ನವಿಗಳನೂು 
ಕೃಜ್ಞಾರ್ಾಸಭುತಿಗಳನೂು ಮಾಡಬೆೇಕೆಿಂದ್ಭ ಬೊೇಧಿಸಭರ್ೆುೇನೆ. ನಮ್ಗೆ 
ಸಭಖ್ಸಮಾಧ್ಾನಗಳು ಉಿಂಟಾಗಿ ನಾವು ಪೂಣಾಭಕ್ತುಯಿಿಂದ್ಲೂ 
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ಗೌರವದಿಂದ್ಲೂ ಕಾಲಕ್ಷೆೇಪಮಾಡಭವಿಂರ್ೆ ಅರಸಭಗಳಿಗಾಗಿಯೂ 

ಎಲಾಲ ಅಧಿಕಾರಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನಭು ಮಾಡಬೆೇಕಭ. 
ಹಾಗೆ ಮಾಡಭವದ್ಭ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ್ ದೆೇವರ ಸನುಧಿಯಲಿಲ 
ಮೆಚ್ಚಿಕೆಯಾಗಿಯೂ ಯೇಗಯವಾಗಿಯೂ ಅದೆ. ಎಲಾಲ ಮ್ನಭಷಯರಭ 
ರಕ್ಷಣೆಯನಭು ಹೊಿಂದ ಸತಯದ್ ಜ್ಞಾನಕೆಕ ಸೆೇರಬೆೇಕೆಿಂಬದ್ಭ ಆತನ 

ಚ್ಚತುವಾಗಿದೆ. 

ಕಭರಭಡಾದ್ ಕಣಭುಗಳನಭು ರ್ೆರೆಯಿಸಭವುದ್ಭ 

ದ ೇವರ ಸ್ಿಂಹಾಸನದ ಕಡ ಗ  ನ ೂೇಡಿ ಮಧಯಸ್ಾಕ  ಪ್ಾಾಥಿನ ಯನುು 
ಮಾಡಬ ೇಕು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರ ಹೃದಯದಲಿಲರುವ 

ಕುರುಡುತನವು ನೇಗಿಹ ೂೇಗುತುದ . ನಾವು ಅವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳನುು 
ಕುರುಡಾಗಿಸುವ ಆತಿಮಕ ಅಿಂಧಕಾರಕ ಿ ವಿರುದಧವಾಗಿ ಸಾಗಬ ೇಕು. 

2 ಕೊರಿಂರ್ 4:3-6 ನಾವು ಸಾರಭವ ಸಭವಾರ್ೆಾಯಭ ಕೆಲವರಗೆ 
ಮ್ರೆಯಾಗಿರಭವದಾದ್ರೆ ನಾಶನ ಮಾಗಾದ್ಲಿಲರಭವವರಗೆ 
ಮ್ರೆಯಾಗಿರಭವದ್ಭ. ಇದ್ರಲಿಲ ದೆೇವರ ಪಾತಿರೂಪವಾಗಿರಭವ ಕ್ತಾಸುನ 

ಪಾಭಾವವನಭು ರ್ೊೇರಸಭವ ಸಭವಾರ್ೆಾಯ ಪಾಕಾಶವು 
ಉದ್ಯವಾಗಬಾರದೆಿಂದ್ಭ ಈ ಪಾಪಿಂಚದ್ ದೆೇವರಭ 
ನಿಂಬಿಕೆಯಿಲಲದ್ವರ ಮ್ನಸಸನಭು ಮ್ಿಂಕಭ ಮಾಡಿದ್ನಭ. ನಮ್ಮನೆುೇ 
ಪಾಸಿದದಪಡಿಸಿಕೊಳುದೆ ನಮ್ಮನಭು ಯೆೇಸಭವಿನ ನಮಿತು ನಮ್ಮ 
ದಾಸರೆಿಂತಲೂ ಕ್ತಾಸೆುಸಭವನೆುೇ ಕತಾನೆಿಂತಲೂ ಪಾಸಿದದಪಡಿಸಭರ್ೆುೇವೆ. 
ಯಾಕಿಂದ್ರೆ ಕತುಲೆಯಳಗಿಿಂದ್ ಬೆಳಕಭ ಹೊಳೆಯಲಿ ಎಿಂದ್ಭ ಹೆೇಳಿದ್ 

ದೆೇವರಭ ರ್ಾನೆೇ ಯೆೇಸಭ ಕ್ತಾಸುನ ಮ್ಭಖ್ದ್ಲಿಲ ರ್ೊೇರಭವ ದೆೇವಪಾಭಾವ 

ಜ್ಞಾನವೆಿಂಬ ಪಾಕಾಶವು ಅನೆೇಕರಗೆ ಉಿಂಟಾಗಭವದ್ಕಾಕಗಿ ನಮ್ಮ 
ಹೃದ್ಯಗಳಲಿಲ ಹೊಳೆದ್ನಭ. 

ಮುಸುಕನುು ಕ್ತತುುಹಾಕಲ್ು ಮತುು ಸುವಾತ್ ಿಯ ಪಾಕಾಶವು 
ಹ ೂಳ ಯುವಿಂತ್  ಮಾಡಲ್ು ನಮಗ  ಅಧಿಕಾರವಿದ . 

ಭದ್ಾಕೊೇಟೆಗಳನಭು ಕೆಡವಿಹಾಕಭವುದ್ಭ 

ಸ ೈತ್ಾನನ ಭದಾಕ ೂೇಟ ಗಳನುು ಕ ಡವಿಹಾಕಲ್ು ಮಧಯಸ್ಾಕ ಯ 

ಪ್ಾಾಥಿನ ಯನುು ಉಪಯೇಗಿಸುವಿಂಥ ಪ್ಾಾರ್ಥಿಸುವ ಸ ೈನಯವನುು 
ಕಟಿು ಎಬ್ಲಬಸಲ್ು ದ ೇವರು ಬಯಸುತ್ಾುನ . ಕ ೂಯಿಲಗ  ಅಡಿಡಪಡಿಸುವ 

ದುರಾತಮಗಳನುು ಬಿಂಧಿಸುವಿಂಥ ಮತುು ನಶ್ಚಸ್ಹ ೂೇಗುತಿುರುವವರನುು 
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ಕ್ತಾಸುನ ಕಡ ಗ  ಸ ಳ ಯಲ್ು ಪವಿತ್ಾಾತಮನನುು ಹರಯಬ್ಲಡುವಿಂಥ 

ಸ ೈನಯವನುು ಆತನು ಬಯಸುತ್ಾುನ . 

ಕ ೂಯಿಲನ ಹ ೂಲ್ಕ ಿ ಹ ಚ ುಚುು ಕ ಲ್ಸಗಾರರನುು ಕಳಳಹಿಸುವಿಂತ್  
ಬ ಳ ಯ ಯಜಮಾನನುು ಬ ೇಡಿಕ ೂಳಳುವ ಮತುು ಸ ೈತ್ಾನನ ಹಾಗೂ 

ಅವನ ದೂತರ ವಿರುದಧ ಯುದಧ ಮಾಡಲ್ು ದ ೇವದೂತರ ಪಡ ಯನುು 
ಕಳಳಹಿಸುವುದಕ ಿ ಬ ೇಡಿಕ ೂಳಳುವ ಸ ೈನಯವನುು ಆತನು 
ಬಯಸುತ್ಾುನ . 

ಯೆಶ್ಾಯ 43:5-7 ಭಯಪಡಬೆೇಡ, ನಾನಭ ನನು ಸಿಂಗಡ ಇದೆದೇನೆ; 
ನನು ಸಿಂತತಿಯವರನಭು ಮ್ೂಡಲಿಿಂದ್ ತರಭವೆನಭ; ನನುವರನಭು 
ಪಡಭವಲಿಿಂದ್ ಕೂಡಿಸಭವೆನಭ; ನಾನಭ ಒಪಿಪಸಿಬಿಡಭ ಎಿಂದ್ಭ 
ಬಡಗಲಿಗೂ ತಡೆಯಬೆೇಡ ಎಿಂದ್ಭ ರ್ೆಿಂಕಲಿಗೂ ಹೆೇಳಿ ದ್ೂರದ್ಲಿಲರಭವ 

ನನು ಕಭಮಾರರನೂು ದವಿಂಗತಗಳಲಿಲರಭವ ನನು ಕಭಮಾರಯರನೂು 
ನನು ಮ್ಹಿಮೆಗಾಗಿ ನಾನಭ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ರೂಪಿಸಿ ಉಿಂಟಭ ಮಾಡಿದ್ ನನು 
ಹೆಸರನವರೆಲಲರನೂು ಬರಮಾಡಬೆೇಕೆಿಂದ್ಭ ಅಪಪಣೆ ಕೊಡಭವೆನಭ. 

ಕೊಯಲನಭು ಕೊಯಭಯವುದ್ಭ 

ಪಾತಿಯಿಂದು ಭೂಪಾದ ೇಶದ ಮೇಲ  ಆತಮ ಮಿಂಡಲ್ದಲಿಲ, 
ಯುದಧವನುು ಜಯಿಸ್ದ ನಿಂತರ, ನಾವು ಸುವಾತ್ ಿಯಿಂದಿಗ  
ಸಾಗಬ ೇಕು ಮತುು ಅದುುತಕರವಾದ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯ ಮೂಲ್ಕ 

ಆತಮಗಳ ಕ ೂಯಲನುು ಕ ೂಯಯಬ ೇಕು. 

ಪರಾಮ್ಶ್ೆಾಗಾಗಿರಭವ ಪಾಶ್ೆುಗಳು 

1. ಕಾಾಿಂತಿಕಾರ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯಲಿಲರಬ ೇಕಾದ ಪರಣಾಮಕಾರಯಾದ ಆತಿಮಕ ಯುದಧದ ವಿಧಾನಗಳನುು 
ಸಿಂಕ್ಷಿಪುವಾಗಿ ಪಟಿು ಮಾಡಿರ. 

 

 

2. ನಾವು ಕಾಾಿಂತಿಕಾರಯಾದ ಅದುುತಕರ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯಲಿಲ ಪರಣಾಮಕಾರಯಾಗಬ ೇಕಾದರ  ನಾವು ಹ ೇಗ  
ಪ್ಾಾರ್ಥಿಸಬ ೇಕು? 

 

 

3. ನಮಮ ಪರವಾಗಿ ಸ ೇವ ಮಾಡುವ ದ ೇವದೂತರು ಸ ೇವ ಯನುು ನಾವು ಹ ೇಗ  ಪಡ ದುಕ ೂಳುಬ ೇಕು?  
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ಪ್ಾಠ ಆರಭ 

ಜಾಗತಿಕ ಕೊಯಲನಭು ಬಿಚ್ಚಿಬಿಡಭವುದ್ಭ 
ಜಾಗತಿಕವಾದ ಕ ೂಯಲನುು ಕ ೂಯಲಲ್ು ಎರಡು ಪಾಮುಖವಾದ 

ಪೂವಾಿಪ್ ೇಕ್ಷಿತಗಳ ಕಾಯಿಗಳಳ ಬ ೇಕಾಗಿವ . ಅವುಗಳಳ 
ಯಾವುವ ಿಂದರ  ಪ್ಾಾಥಿನ  ಮತುು ಸುುತಿ. 

ಪ್ಾಾರ್ಾನೆ 

ಸಮ್ಪಾಣೆಯಿಂದಗೆ 

ನಾವು ಪ್ಾಾಥಿನ ಗ  ನಗದಿತ ಸಮಯವನುು ಇಟುುಕ ೂಳುಬ ೇಕು ಮತುು 
ನಿಂತರ ದಿನವಿಡಿೇ ಆರಾಧನ ಯ ಮತುು ಮಧಯಸ್ಾಕ  ಪ್ಾಾಥಿನ ಯ 

ಆತಮದಲಿಲ ಸತತವಾಗಿ ಪ್ಾಾರ್ಥಿಸಬ ೇಕು. 

ಪ್ ೇತಾ ಮತುು ಯೇಹಾನರು ಮೂರು ಗಿಂಟ ಯ ಪ್ಾಾಥಿನ ಗ  ನಗದಿತ 

ಸಮಯವನುು ಇಟುುಕ ೂಿಂಡಿದಾರು. 

ಅಪೊಸುಲರ ಕೃತಯಗಳು 3:1 ಒಿಂದಾನೊಿಂದ್ಭ ದವಸ ಪ್ೆೇತಾ 
ಯೇಹಾನರಭ ಮ್ಧ್ಾಯಹುದ್ ಮೆೇಲೆ ಮ್ೂರಭ ಘ್ಿಂಟೆಗೆ ನಡೆಯತಕಕ 
ಪ್ಾಾರ್ಾನೆಗಾಗಿ ದೆೇವಾಲಯಕೆಕ ಹೊೇಗಭತಿುರಲಭ, 

ಅರ್ಾಯಸಕ್ತುಯಿಿಂದ್ 

ಅಪೊಸುಲ್ನಾದ ಯಾಕ ೂೇಬನು ತಿೇವಾವಾಗಿ ಪ್ಾಾರ್ಥಿಸುವವರು 
ದ ೇವರ ರಾಜಯದ ಕಾಯಿಗಳಳ ನಡ ಯುವ ಸಾಧಯತ್ ಗಳನುು 
ಒತ್ಾುಯಿಸುತ್ಾುರ  ಎಿಂದು ಬ ೂೇಧಿಸ್ದನು. 

ಯಾಕೊೇಬ 5:16 ಹಿೇಗಿರಲಭ ನೇವು ಸಾಸಥವಾಗಬೆೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ 
ಪ್ಾಪಗಳನಭು ಒಬಬರಗೊಬಬರಭ ಅರಕೆ ಮಾಡಿ ಒಬಬರಗೊಸಕರ ಒಬಬರಭ 
ದೆೇವರನಭು ಪ್ಾಾರ್ಥಾಸಿರ. ನೇತಿವಿಂತನ ಅರ್ಾಯಸಕ್ತುಯಭಳು 
ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯಭ ಬಹಭ ಬಲವಾಗಿದೆ. 

ನದಾಷಿವಾಗಿ 

ನಾವು ಅನ ೇಕವ ೇಳ ಗಳಲಿಲ ಸವಿಸಾಧಾರಣವಾದ ವಿಷ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ 

ಪ್ಾಾರ್ಥಿಸುತ್ ುೇವ . ಇದರಲಿಲ ಹ ಚಿುನ ನಿಂಬ್ಲಕ ಯು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ 

ಒಿಂದು ವಿಷ್ಯಕಾಿಗಿ ಅಥವಾ ಆ ಒಿಂದು ವಿಷ್ಯಕಾಿಗಿ ನಾವು 
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ನದಿಿಷ್ುವಾಗಿ ಬ ೇಡುವಾಗ, ಕ ಲ್ವು ವಿಷ್ಯಗಳಳ ನಡ ಯುತುವ  ಎಿಂಬ 

ನಿಂಬ್ಲಕ ಯು ನಮಗಿರುತುದ . 

ಮ್ರ್ಾುಯ 16:19 ಪರಲೊೇಕ ರಾಜಯದ್ ಬಿೇಗದ್ ಕೆೈಗಳನಭು ನನಗೆ 
ಕೊಡಭವೆನಭ. ಭೂಲೊೇಕದ್ಲಿಲ ನೇನಭ ಯಾವುದ್ನಭು ಕಟಭಿತಿುೇಯೇ 
ಅದ್ಭ ಪರಲೊೇಕದ್ಲಿಲಯೂ ಕಟಭಿವದ್ಭ. ಮ್ತಭು ಭೂಲೊೇಕದ್ಲಿಲ ನೇನಭ 
ಯಾವುದ್ನಭು ಬಿಚಭಿತಿುೇಯೇ ಅದ್ಭ ಪರಲೊೇಕದ್ಲಿಲಯೂ 

ಬಿಚ್ಚಿರಭವದ್ಭ ಅಿಂದ್ನಭ. 

ಐಕಯರ್ೆಯಿಿಂದ್ 

ಆದಿ ಸಭ ಯು ಪರಣಾಮಕಾರಯಾಗಿ ಇದಾದಕ ಿ ಒಿಂದು 
ಕಾರಣವ ೇನಿಂದರ  ಅವರು ಒಿಂದ ೇ ಒಮಮನಸ್್ನಿಂದ - ಐಕಯತ್ ಯಿಿಂದ 

ಪ್ಾಾರ್ಥಿಸುತಿುದಾರು. 

ಅಪೊಸುಲರ ಕೃತಯಗಳು 4:24 ಅವರಭ ಕೆೇಳಿ ಏಕಮ್ನಸಾಸಗಿ 

ದೆೇವರನಭು ಘ್ಟ್ಟಿಯಾದ್ ಧವನಯಿಿಂದ್ ಹಿೇಗೆ ಪ್ಾಾರ್ಥಾಸಿದ್ರಭ 
ಒಡೆಯನೆೇ, ಭೂಮಾಯಕಾಶಗಳನೂು ಸಮ್ಭದ್ಾವನೂು ಅವುಗಳಲಿಲರಭವ 

ಸಮ್ಸುವನೂು ಉಿಂಟಭಮಾಡಿದಾತನೆೇ ... 

ಸತತವಾಗಿ 

ಸತತವಾದ ಪ್ಾಾಥಿನ ಯು ಫಲ್ಗಳನುು ಕ ೂಡುತುದ  ಎಿಂದು ಯೆೇಸು 
ಬ ೂೇಧಿಸ್ದನು. 

ಲೂಕ 11:9 ಹಾಗೆಯೆೇ ನಾನಭ ನಮ್ಗೆ ಹೆೇಳುವದೆೇನಿಂದ್ರೆ 
ಬೆೇಡಿಕೊಳಿುರ, ನಮ್ಗೆ ದೊರೆಯಭವದ್ಭ; ಹಭಡಭಕ್ತರ, ನಮ್ಗೆ 
ಸಿಕಭಕವದ್ಭ; ತಟ್ಟಿರ, ನಮ್ಗೆ ರ್ೆರೆಯಭವದ್ಭ. 

ಧ್ೆೈಯಾದಿಂದ್ 

ಯಾವುದಾದರೂ ಒಿಂದು ವಿಷ್ಯವು ದ ೇವರ ಚಿತುವಾಗಿದ  ಎಿಂದು 
ನಸ್ಿಂದ ೇಹವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕ ೂಿಂಡಾಗ, ನಾವು ಬಹಳ 

ಧ ೈಯಿದಿಿಂದ ಪ್ಾಾರ್ಥಿಸಬಹುದು. 

ಉದಾಹರಣ ಗ , ನಶ್ಚಸ್ಹ ೂೇಗುತಿುರುವವರು ರಕ್ಷಣ  ಹ ೂಿಂದಬ ೇಕು 
ಎಿಂಬುದು ಯಾವಾಗಲ್ೂ ದ ೇವರ ಚಿತುವಾಗಿದ  ಎಿಂದು ನಮಗ  
ತಿಳಿದಿದ . ನದಿಿಷ್ುವಾದ ವಯಕ್ತುಯ ರಕ್ಷಣ ಗಾಗಿ ನಾವು ನಖರವಾಗಿ 

ಪ್ಾಾರ್ಥಿಸಬಹುದು. 
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2 ಪ್ೆೇತಾ 3:9 ಕತಾನಭ ತನು ವಾಗಾದನವನಭು ನೆರವೆೇರಸಭವದ್ಕೆಕ 
ತಡಮಾಡಭರ್ಾುನೆಿಂಬದಾಗಿ ಕೆಲವರಭ ಅರ್ಾಮಾಡಿಕೊಳುುವ ಪಾಕಾರ 

ಆತನಭ ತಡಮಾಡಭವವನಲಲ. ಯಾವನಾದ್ರೂ ನಾಶವಾಗಭವದ್ರಲಿಲ 
ಆತನಭ ಇಷಿಪಡದೆ ಎಲಲರಭ ತನು ಕಡೆಗೆ ತಿರಗಿಕೊಳುಬೆೇಕೆಿಂದ್ಭ 
ಅಪ್ೆೇಕ್ಷಿಸಭವವನಾಗಿದ್ಭದ ನಮ್ಮ ವಿಷಯದ್ಲಿಲ ದೇಘ್ಾಶ್ಾಿಂತಿ 

ಯಭಳುವನಾಗಿದಾದನೆ. 

ನರೇಕ್ಷೆಯಿಿಂದ್ 

ನಿಂಬ್ಲಕ ಯು ನರೇಕ್ಷಿಸುತುದ . ನಾವು ನಿಂಬ್ಲಕ ಯಿಿಂದ ಪ್ಾಾರ್ಥಿಸ್ದಾಗ, 

ನಮಮ ಪ್ಾಾಥಿನ ಗಳಿಗ  ಉತುರ ಸ್ಗುವಿಂತ್  ಎಿಂದು ನಾವು 
ನರೇಕ್ಷಿಸುತ್ ುೇವ . 

ಮಾಕಾ 11:23,24 ನಮ್ಗೆ ಸತಯವಾಗಿ ಹೆೇಳುರ್ೆುೇನೆ. 
ಯಾವನಾದ್ರೂ ಈ ಬೆಟಿಕೆಕ ನೇನಭ ಕ್ತತಭುಕೊಿಂಡಭ ಹೊೇಗಿ 

ಸಮ್ಭದ್ಾದ್ಲಿಲ ಬಿೇಳು ಎಿಂದ್ಭ ಹೆೇಳಿ ತನು ಮ್ನಸಿಸನಲಿಲ ಸಿಂಶಯಪಡದೆ 
ರ್ಾನಭ ಹೆೇಳಿದ್ಭದ ಆಗಭವದೆಿಂದ್ಭ ನಿಂಬಿದ್ರೆ ಅವನಭ ಹೆೇಳಿದ್ಿಂರ್ೆಯೆೇ 
ಆಗಭವದ್ಭ. ಆದ್ಕಾರಣ ನೇವು ಪ್ಾಾರ್ಾನೆ ಮಾಡಿ ಏನೆೇನಭ 
ಬೆೇಡಿಕೊಳುುತಿುೇರೊೇ ಅದ್ನೆುಲಾಲ ಹೊಿಂದದೆದೇವೆಿಂದ್ಭ ನಿಂಬಿರ. ಅದ್ಭ 
ನಮ್ಗೆ ಸಿಕಭಕವದೆಿಂದ್ಭ ನಮ್ಗೆ ಹೆೇಳುರ್ೆುೇನೆ. 

ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯಿಿಂದ್ 

ವಚನಗಳು 25,26 ಇದ್ಲಲದೆ ನೇವು ನಿಂತಭಕೊಿಂಡಭ ಪ್ಾಾರ್ಾನೆ 
ಮಾಡಭವಾಗೆಲಾಲ ಯಾರ ಮೆೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ವಿರೊೇಧವಿದ್ದರೆ 
ಅದ್ನಭು ಅವನಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಿರ ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ರೆ ಪರಲೊೇಕದ್ಲಿಲರಭವ ನಮ್ಮ 
ತಿಂದೆಯಭ ಸಹ ನಮ್ಮ ತಪುಪಗಳನಭು ನಮ್ಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಡಭವನಭ 
ಅಿಂದ್ನಭ. 

ಸಭುತಿ ಮ್ತಭು ಆರಾಧನೆ 

ಸಭುತಿ ಎಿಂದ್ರೆೇನಭ? 

ಸುುತಿ ಎಿಂದರ  ದ ೇವರು ನಮಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲದಕಾಿಗಿ 

ಹೃತೂಾವಿಕವಾದ ಉಪಕಾರ ಸಮರಣ  ಮತುು ಕೃತಜ್ಞತ್ ಯನುು 
ವಯಕುಪಡಿಸುವುದು ಆಗಿದ . ಇದು ನಾವು ದ ೇವರ ಬಗ ೆ ನಷ್ ಠಯಿಿಂದ 
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ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಮತುು ಗಾಯನದ ಮೂಲ್ಕವಾಗಿ ಶ್ಾಲಘನ ಯನುು 
ವಯಕುಪಡಿಸುವುದು ಆಗಿದ , ಇದರ ಅಥಿವ ೇನಿಂದರ : 

 ಗುಣಗಾನ ಮಾಡುವುದು 

 ಮಚುುಗ ಯನುು ವಯಕುಪಡಿಸುವುದು 

 ಶ್ಾಲಘಿಸುವುದು 

 ಪಾಶಿಂಸ್ಸುವುದು 

 ಅಭಿನಿಂದಿಸುವುದು  

 ಹ ೂಗಳಳವುದು 

 ಕ್ತೇತಿಿಸುವುದು 

 ಕ ೂಿಂಡಾಡುವುದು  

ಆರಾಧನೆ ಎಿಂದ್ರೆೇನಭ? 

ಆರಾಧನ ಯು ಸುುತಿಸುವುದರ ಅತುಯನುತವಾದ ವಿಧವಾಗಿದ . 
ಆರಾಧನ ಯು ಆತನು ನಮಗ  ಕ ೂಟಿುರುವ ಎಲಾಲ ಅದುುತಕರವಾದ 

ಆಶ್ಚೇವಾಿದಗಳ ಕುರತ್ಾದ ಆಲ ೂೇಚನ ಗಳಿಗಿಿಂತ ಮಿೇಗಿಲಾಗಿ 

ಹ ೂೇಗುವಿಂಥದುಾ ಆಗಿದ . ಆತನ ಸವಭಾವಕಾಿಗಿ, ಗುಣಲ್ಕ್ಷಣಗಳಿಗಾಗಿ 

ಮತುು ಪರಪೂಣಿತ್ ಗಾಗಿ ನಾವು ದ ೇವರಗ  ಸುುತಿಯನುು 
ವಯಕುಪಡಿಸುವುದು ಮತುು ಆತನನುು ಪಾಶಿಂಸ್ಸುವುದು ಆಗಿದ . 

 ಭಯಭಕ್ತುಯನುು ತ್ ೂೇರುವುದು 

 ಭಯಭಕ್ತುಯ ಭಾವವುಳುವರಾಗಿರುವುದು 

 ಆರಾಧನ ಯ ವಸುುವಿನ ಮುಿಂದ  ಅಡಡಬ್ಲೇಳಳವುದು 

 ಅಹಿವಾಗಿರುವುದನುು ಗೌರವಿಸುವುದು 

 ಸಾಾನ ನೇಡುವುದು 

ದೆೇವರೊಿಂದಗಿನ ಸಿಂಸಗಾ 

ನಾವು ಕತಿನನುು ಸುುತಿಸಲ್ು ಮತುು ಆರಾಧಿಸಲ್ು ಪ್ಾಾರಿಂಭಿಸ್ದಾಗ 

ಎಲಾಲ ಕ್ತೇಳರಮ, ಖಿನುತ್  ಮತುು ಸವಪಾಜ್ಞ ಯು ಹ ೂರಟುಹ ೂೇಗುತುದ . 
ಇದು ದ ೇವರ ಸನುಧಿಗ  ಧ ೈಯಿದಿಿಂದ ಪಾವ ೇಶ್ಚಸಲ್ು ಮತುು 
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ಆತನ ೂಿಂದಿಗ  ಸಿಂವನಹಮಾಡಲ್ು ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಿಗ  ಸಾವತಿಂತಾಯವನುು 
ಕ ೂಡುತುದ . 

ನಾವು ಸುುತಿಯ ಉನುತ ಮಟುಕ ಿ ತಲ್ುಪಿದಾಗ, ಆತನು ನಮಮನುು 
ತನು ಮಹಿಮಯ ಕಡ ಗ  ಸ ಳ ಯುತ್ಾುನ . ದ ೇವರ ಮಹಿಮಯು 
ದ ೇವರ ಸವಭಾವದ ಮತುು ಜ್ೇವದ ವಯಕುಪಡಿಸುವಿಕ ಯು, 
ಅಭಿವಯಕ್ತುಯು ಮತುು ಮಾನವಿೇಕರಣವು ಆಗಿದ . ಮಹಿಮಯ 

ಮೇಘವು ಬಿಂದಾಗ, ಪವಿತ್ಾಾತಮನ ವರಗಳಳ ಅಪ್ಾರವಾದ 

ಸಿಂಖ ಯಯಲಿಲ ತ್ ೂೇರಬರುತುವ  ಮತುು ತವರತವಾದ 

ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕ ಯನುು ಮತುು ಬ್ಲಡುಗಡ ಯನುು ಉಿಂಟುಮಾಡುತುವ . 

2 ಪೂವಾಕಾಲವೃರ್ಾುಿಂತ 5:13,14 ಮ್ಿಂಜೂಷವನಭು ಒಳಗಿಟಿ 
ಯಾಜಕರೂ ದೆೇವಾಲಯದಿಂದ್ ಹೊರಗೆ ಬಿಂದ್ಕೂಡಲೆ ಒಬಬನೊೇ 
ಎಿಂಬಿಂರ್ೆ ಸಾರವೆತಿು ಯೆಹೊೇವನನಭು ಕ್ತೇತಿಾಸಭವದ್ಕಾಕಗಿ ತಭತೂರ 

ಊದ್ಭವವರೂ ಗಾಯನಮಾಡಭವವರೂ ಅಲಿಲ ನಿಂತಿದ್ದರಭ. ತಭತೂರ 

ರ್ಾಳ ಮೊದ್ಲಾದ್ ವಾಲಯಗಳ ಧವನಯೂ ಯೆಹೊೇವನಭ 
ಒಳ ುೆಯವನಭ, ಆತನ ಕೃಪ್ೆಯಭ ಶ್ಾಶಾತವಾಗಿರಭವದ್ಭ ಎಿಂದ್ಭ 
ಕೃತಜ್ಞಾಸಭುತಿಮಾಡಭವವರ ಸಾರವೂ ಕೆೇಳಿಸಿದೊಡನೆ ಮೆೇಘ್ವು 
ಯೆಹೊೇವನ ಆಲಯದ್ಲಿಲ ತಭಿಂಬಿಕೊಿಂಡಿತಭ. ಯೆಹೊೇವನ 

ರ್ೆೇಜಸಿಸನಿಂದ್ ವಾಯಪುವಾಗಿದ್ಭದ ಮೆೇಘ್ವು ದೆೇವಾಲಯದ್ಲಿಲ 
ತಭಿಂಬಿಕೊಿಂಡದ್ರಿಂದ್ ಯಾಜಕರಭ ಅಲಿಲ ನಿಂತಭ ಸೆೇವೆ ಮಾಡಲಾರದೆ 
ಹೊೇದ್ರಭ. 

ಹರಯಭವ ನದ 

ನಾವು ದ ೇವರನುು ಸುುತಿಸ್ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ, ಆತನ ಪಾಸನುತ್ ಯು 
ನದಿಯಿಂತ್  ಹರದುಬರುತುದ  ಮತುು ಆತನ ಸ್ಿಂಹಾಸನವು ನಮಮ 
ಮಧಯದಲಿಲ ಕಟುಲ್ಾಡುತುದ . ಇದು ದ ೇವರ ನದಿಯಾಗಿದುಾ, ದ ೇವರ 

ಸ್ಿಂಹಾಸನವಿರುವ ಕ ೂೇಣ ಯಿಿಂದ ಹರದುಬರುತುದ  ಎಿಂದು 
ಯೆಹ ಜ ಿೇಲ್ನು ಬರ ದಿದಾಾನ . 

ಯೆಹೆಜೆಕೇಲ 47:1,9,12 ಆ ಮೆೇಲೆ ಅವನಭ ನನುನಭು ದೆೇವಸಾಥನದ್ 

ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಪುನಃ ಕರತಿಂದ್ನಭ; ಆಹಾ, ದೆೇವಸಾಥನದ್ ಹೊಸುಲ 

ಕೆಳಗಿನಿಂದ್ ನೇರಭ ಹೊರಟಭ ಮ್ೂಡಲಿಗೆ ಹರಯಭತಿುತಭು 
(ದೆೇವಸಾಥನವು ಪೂವಾಾಭಿಮ್ಭಖ್ವಷೆಿ); ಆ ನೇರಭ ದೆೇವಸಾಥನದ್ 



79 

 

ಬಲಗಡೆ ಕೆಳಗಿನಿಂದ್ ಹೊರಟಭ ಯಜ್ಞವೆೇದಯ ದ್ಕ್ಷಿಣದ್ಲಿಲ 
ಹರಯಭತಿುತಭು. 

ಈ ರ್ೊರೆಯಭ ಎಲೆಲಲಿಲ ಹರಯಭತುದೊೇ ಅಲಲಲಿಲ ಗಭಿಂಪುಗಭಿಂಪ್ಾಗಿ 

ಚಲಿಸಭವ ಸಕಲವಿಧ ಜಲಜಿಂತಭಗಳು ಬದ್ಭಕ್ತ ಬಾಳುವವು; 
ಮಿೇನಭಗಳು ತಿಂಡೊೇಪತಿಂಡವಾಗಿರವವು. ಈ ನೇರಭ ಸಮ್ಭದ್ಾಕೆಕ 
ಬಿೇಳಲಭ (ಆ ನೇರೂ) ಸಿಹಿಯಾಗಭವದ್ಭ; ಈ ರ್ೊರೆಯಭ ಎಲೆಲಲಿಲ 
ಹರದ್ರೂ ಅಲಲಲಿಲ ಜ್ೇವವುಿಂಟಾಗಭವದ್ಭ. 

ರ್ೊರೆಯ ಎರಡಭ ದ್ಡಗಳಲಿಲಯೂ ಸಕಲ ಫಲವೃಕ್ಷಗಳು 
ಬೆಳೆಯಭವವು; ಅವುಗಳ ಎಲೆ ಬಾಡದ್ಭ, ಹಣಭು ತಿೇರದ್ಭ; ರ್ೊರೆಯ 

ನೇರಭ ಪವಿರ್ಾಾಲಯದೊಳಗಿಿಂದ್ ಹೊರಟಭಬರಭವ ಕಾರಣ ಅವು 
ತಿಿಂಗಳುತಿಿಂಗಳಲಿಲಯೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ಫಲವನಭು ಕೊಡಭತುಲಿರಭವವು; 
ಅವುಗಳ ಹಣಭು ಆಹಾರಕೂಕ ಸೊಪುಪ ಔಷಧಕೂಕ ಅನಭಕೂಲಿಸಭವವು. 

ದ ೇವರ ಜನರು ಎಡ ಬ್ಲಡದ  ಸುುತಿಸುವುದಕಾಿಗಿ ಮತುು ನಕಟವಾದ 

ಆರಾಧನ ಗಾಗಿ ಒಟಾುಗಿ ಕೂಡಿಬಿಂದಾಗ, ಆತನ ಆತಮನ ವರಗಳ 

ಪಾವಹಿಸುವಿಕ ಯು, ಅದುುತಗಳ, ಸೂಚಕಕಾಯಿಗಳ ಮತುು 
ಮಹತ್ಾಿಯಿಗಳ ಪಾವಹಿಸುವಿಕ ಯು ಯಾವಾಗಲ್ೂ ಇರುತುದ . 

ಯೇಹಾನ 7:37,38 ಆ ಜಾರ್ೆಾಯ ಮ್ಹಾ ದವಸವಾದ್ ಕಡೆೇ 
ದನದ್ಲಿಲ ಯೆೇಸಭ ನಿಂತಭಕೊಿಂಡಭ ಯಾವನಗಾದ್ರೂ 

ನೇರಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನಭ ನನು ಬಳಿಗೆ ಬಿಂದ್ಭ ಕಭಡಿಯಲಿ. ನನುನಭು 
ನಿಂಬಿದ್ವನ ಹೊಟೆಿಯಳಗಿಿಂದ್ ಶ್ಾಸರದ್ಲಿಲ ಹೆೇಳಿರಭವ ಪಾಕಾರ 

ಜ್ೇವಕರವಾದ್ ನೇರನ ಹೊಳೆಗಳು ಹರಯಭವವು. ಎಿಂದ್ಭ ಕೂಗಿ 

ಹೆೇಳಿದ್ನಭ. 

ದ ೇವರ ದ ೈವಿಕ ಪಿಾೇತಿಯು ನಮಿಮಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಹರಯುವಾಗ, 

ನಾವು ಆತನ ಶಕ್ತುಯಲಿಲ ಮತುು ಕನಕರದಲಿಲ ಸಾಗುತ್ ುೇವ . ಈ 

ಲ ೂೇಕದಲಿಲ ನಶ್ಚಸ್ಹ ೂೇಗುತಿುರುವವರಗ  ನಾವು ಅದುುತಕರವಾದ 

ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯ ಮೂಲ್ಕ ಸುವಾತ್ ಿಯನುು ಸತತವಾಗಿ 

ತಲ್ುಪಿಸುತ್ ುೇವ . 

ಸಭುತಿ ಯಜ್ಞ 

ಕಾಯಿಗಳಳ ಚ ನಾುಗಿ ಸಾಗುತಿುಲ್ಲ ಎಿಂದು ತ್ ೂೇರುವಾಗ ಸುುತಿ 

ಯಜ್ಞವನುು ದ ೇವರಗ  ಅಪಿಿಸಲಾಗುತಿುತುು. 
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ಇದು ಏನ ಿಂದರ : 

 ಕಾಯಿಗಳಳ ಹ ೇಗ  ಸಾಗುತಿುದಾರೂ ಸಹ ಸುುತಿಯನುು 
ಸಮಪಿಿಸುವುದು 

 ನಿಂಬ್ಲಕ ಯಲಿಲ ಮತುು ವಿಧ ೇಯತ್ ಯಲಿಲ ಸುುತಿ 

ಸಮಪಿಿಸುವುದು 

 ದ ೇವರು ಯಾರಾಗಿದಾಾನ  ಎಿಂಬುದಕಾಿಗಿ ಸುುತಿ 

ಸಮಪಿಿಸುವುದು  

ಇಬಿಾಯ 13:15 ಆದ್ಭದ್ರಿಂದ್ ಆತನ ಮ್ೂಲಕವಾಗಿಯೆೇ ದೆೇವರಗೆ 
ಸೊುೇತಾ ಯಜ್ಞವನಭು ಎಡಬಿಡದೆ ಸಮ್ಪಿಾಸೊೇಣ ಆತನಭ ಕನೆಾಿಂದ್ಭ 
ಬಾಯಿಿಂದ್ ಪಾತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಭವದೆೇ ನಾವು ಅಪಿಾಸಭವ ಯಜ್ಞವಾಗಿದೆ. 

ನಾವು ಅದುುತಕರವಾದ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯ ಸುವಾತ್ ಿಯನುು 
ತಲ್ುಪಿಸುವಾಗ, ಸ ೈತ್ಾನ ಮತುು ಅವನ ದುರಾತಮಗಳಳ ನಮಮ 
ವಿರುದಧ ಎಲಾಲ ರೇತಿಯ ಅಡ ತಡ ಗಳನುು, ಸಮಸ ಯಗಳನುು ಮತುು 
ವ ೈಫಲ್ಯದ ಭಯವನುು ತಿಂದುಹಾಕಲ್ು ಪಾಯತಿುಸುತುವ . ಇಿಂತಹ 

ಸಮಯದಲಿಲ, ನಾವು ಸುುತಿ ಯಜ್ಞವನುು ಸತತವಾಗಿ 

ಸಮಪಿಿಸಬ ೇಕು. 

 ಪ್ೌಲ್ ಮತುು ಸ್ೇಲ್ 

ಸುುತಿ ಯಜ್ಞವನುು ನಾವು ಹ ೇಗ  ಅಪಿಿಸಬ ೇಕ ಿಂಬುದಕ ಿ ಪ್ೌಲ್ ಮತುು 
ಸ್ೇಲ್ನು ಪಾಬಲ್ವಾದ ಮಾದರಯಾಗಿದಾಾರ . 

ಅಪೊಸುಲರ ಕೃತಯಗಳು 16:22-26 ಆಗ ದೊಿಂಬಿೇ ಜನರಭ ಕೂಡಿ 

ಅವರಗೆ ವಿರೊೇಧವಾಗಿ ಒಟಾಿಗಿ ಎದ್ದರಭ; ಮ್ತಭು ಅಧಿಪತಿಗಳು 
ಇವರ ವಸರಗಳನಭು ಹರದ್ಭ ರ್ೆಗೆದ್ಭ ಚಡೆಗಳಿಿಂದ್ ಹೊಡೆಯಬೆೇಕೆಿಂದ್ಭ 
ಅಪಪಣೆಕೊಟಿರಭ. ಅವರಗೆ ಬಹಳ ಪ್ೆಟಭಿಗಳನಭು ಹೊಡಿಸಿದ್ ಮೆೇಲೆ 
ಸೆರೆಮ್ನೆಯಳಗೆ ಹಾಕ್ತಸಿ ಇವರನಭು ಭದ್ಾವಾಗಿ ಕಾಯಬೆೇಕೆಿಂದ್ಭ 
ಸೆರೆಯ ಯಜಮಾನನಗೆ ಖ್ಿಂಡಿತವಾಗಿ ಹೆೇಳಿದ್ರಭ. ಅವನಭ ಇಿಂಥಾ 

ಅಪಪಣೆಯನಭು ಹೊಿಂದ ಅವರನಭು ಸೆರೆಮ್ನೆಯ ಒಳಕೊೇಣೆಯಲಿಲ 
ಹಾಕ್ತ ಅವರ ಕಾಲಭಗಳಿಗೆ ಕೊೇಳವನಭು ಹಾಕ್ತ ಬಿಗಿಸಿದ್ನಭ.  

ಮ್ಧಯರಾತಿಾಯಲಿಲ ಪ್ೌಲನೂ ಸಿೇಲನೂ ಪ್ಾಾರ್ಾನೆಮಾಡಭವವರಾಗಿ 

ದೆೇವರಗೆ ಸಭುತಿಪದ್ಗಳನಭು ಹಾಡಭತಿುದ್ದರಭ; ಸೆರೆಯಲಿಲದ್ದವರಭ 
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ಲಕ್ಷಯವಿಟಭಿ ಕೆೇಳುತಿುದ್ದರಭ. ಅಕಸಾಮರ್ಾುಗಿ ಮ್ಹಾ ಭೂಕಿಂಪ 

ವುಿಂಟಾಯಿತಭ; ಸೆರೆಮ್ನೆಯ ಅಸಿುವಾರಗಳು ಕದ್ಲಿದ್ವು. ಅದೆೇ 
ಕ್ಷಣದ್ಲಿಲ ಕದ್ಗಳೆಲಾಲ ರ್ೆರೆದ್ವು, ಎಲಲರ ಬೆೇಡಿಗಳು ಕಳಚ್ಚಬಿದ್ದವು. 

ಕ್ತೇತಾನೆಗಳು 34:1 ನಾನಭ ಯೆಹೊೇವನನಭು ಎಡೆಬಿಡದೆ 
ಕೊಿಂಡಾಡಭವೆನಭ; ಆತನ ಸೊುೇತಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಾಯಲಿಲ 
ಇರಭವದ್ಭ. 

ಸುುತಿ ಯಜ್ಞವು ನರಿಂತರವಾಗಿ ಅಪಿಿಸಬ ೇಕಾದದುಾ ಮತುು 
ಕ ೇಳಿಸುವಷ್ುರ ಮಟಿುಗ  ಸಮಪಿಿಸುವಿಂಥ ಸುುತಿಯಾಗಿದ . ಪಾತಿಕೂಲ್ 

ಸಿಂದಭಿಗಳಲಿಲ ದ ೇವರಗ  ಸಮಪಿಿಸುವ ಸುುತಿ ಯಜ್ಞವು ನಮಮ 
ಜ್ೇವನ, ಕುಟುಿಂಬ, ಸಭ , ದ ೇಶ ಮತುು ಜಗತಿುನಲಿಲ ದ ೇವರ ದ ೈವಿಕ 

ಹಸುಕ್ಷ ೇಪವನುು ಉಿಂಟುಮಾಡುತುದ  ಎಿಂದು ಈ ವಚನವು 
ತ್ ೂೇರಸುತುದ . 

ಸಭುತಿಯಭ ಜಯವನಭು ಉಿಂಟಭಮಾಡಭತುದೆ 

 ಅರಸನಾದ ಯೆಹ ೂೇಷ್ಾಫಾಟನ ಜಯ 

ಅರಸನಾದ ಯೆಹ ೂೇಷ್ಾಫಾಟನು ಮತುು ಇಸಾಾಯೆೇಲ್ ಜನರು 
ಬಲಿಷ್ಠ ಶತುಾವನುು ಎದುರುಗ ೂಿಂಡಾಗ, ಅರಸನು ಮತುು ಜನರು 
ಕತಿನನುು ಸುುತಿಸಲ್ು ಪ್ಾಾರಿಂಭಿಸ್ದರು. ಶತುಾವು ಎಷ್ುು ಬಲಿಷ್ಠನು 
ಎಿಂಬುದಕ ಿ ಪ್ಾಾಮುಖಯತ್  ಕ ೂಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸವಿ ದ ೇಶಗಳನುು 
ಆಳಳವಿಂಥ ದ ೇವರನುು ಸುುತಿಸ್ದರು. ಆಗ ದ ೇವರು ಅವರ ೂಿಂದಿಗ  
ಮಾತನಾಡಿ ಜಯವನುು ಕ ೂಡುವುದಾಗಿ ವಾಗಾಾನ ಮಾಡಿದನು.  

ಯೆಹ ೂೇಷ್ಾಫಾಟನು ಹಿೇಗ ಿಂದನು: 

2 ಪೂವಾಕಾಲವೃರ್ಾುಿಂತ 20:6-9 ಯೆಹೊೇಷಾಫಾಟನಭ ಅದ್ರ 

ಮ್ಭಿಂಗಡೆಯಲಿಲ ನಿಂತಭ-ಯೆಹೊೇವನೆೇ, ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ದೆೇವರೆೇ, 
ಪರಲೊೇಕದ್ಲಿಲ ದೆೇವರಾಗಿರಭವಾತನಭ ನೇನಲಲವೇ? ನೇನಭ 
ಜನಾಿಂಗಗಳ ಎಲಾಲ ರಾಜಯಗಳನಭು ಆಳುವವನಾಗಿರಭತಿುೇ. ನನು 
ಹಸುದ್ಲಿಲ ಬಲಪರಾಕಾಮ್ಗಳಿರಭತುವೆ: ನನೆುದ್ಭರನಲಿಲ ಯಾರೂ 

ನಲಲಲಾರರಭ.  

ನಮ್ಮ ದೆೇವರಾದ್ ನೇನಭ ನನು ಪಾಜೆಗಳಾದ್ ಇಸಾಾಯೆೇಲಯರ 

ಎದ್ಭರನಿಂದ್ ಈ ದೆೇಶದ್ ನವಾಸಿಗಳನಭು ಹೊರಡಿಸಿ ದೆೇಶವನಭು ನನು 
ಸೆುೇಹಿತನಾದ್ ಅಬಾಹಾಮ್ನ ಸಿಂರ್ಾನದ್ವರಗೆ ಶ್ಾಶಾತ 
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ಸಾಾಸಯವನಾುಗಿ ಕೊಟೆಿಯಲಾಲ. ಅವರಭ ಈ ದೆೇಶದ್ಲಿಲ ಇಳುಕೊಿಂಡಭ 
ಇದ್ರಲಿಲ ನನು ಹೆಸರಗೊೇಸಕರ ಪವಿರ್ಾಾಲಯವನಭು ಕಟ್ಟಿ - ತಮ್ಮ 
ಮೆೇಲೆ ಖ್ಡಿವಿಧಿ ಘೂೇರವಾಯಧಿ ಕ್ಷಾಮ್ ಮೊದ್ಲಾದ್ ಆಪತಭುಗಳು 
ಬರಭವಾಗ ರ್ಾವು ನನು ನಾಮ್ಮ್ಹತಭು ಇರಭವ ಈ ಆಲಯದ್ 

ಮ್ಭಿಂದೆಯೂ ನನು ಮ್ಭಿಂದೆಯೂ ನಿಂತಭ ತಮ್ಮ ಇಕಕಟ್ಟಿನಲಿಲ ನನಗೆ 
ಮೊರೆಯಿಡಭವದಾದ್ರೆ ನೇನಭ ಕೆೇಳಿ ರಕ್ಷಿಸಭವಿ ಎಿಂದ್ಭಕೊಿಂಡರಷೆಿ. 

ಯಹಜ್ೇಯೆೇಲನ ಮೆೇಲೆ ಯೆಹೊೇವನ ಆತಮವು ಬಿಂದತಭ: 

ವಚನಗಳು 15-18 ಅವನಭ ಎಲಾಲ ಯೆಹೂದ್ಯರೆೇ, 
ಯೆರೂಸಲೆೇಮಿನವರೆೇ, ಅರಸನಾದ್ ಯೆಹೊೇಷಾಫಾಟನೆೇ. 
ಯೆಹೊೇವನಭ ಹೆೇಳುವದ್ನಭು ಕೆೇಳಿರ ಈ ಮಾಹಾಸಮ್ೂಹದ್ 

ನಮಿತುವಾಗಿ ಕಳವಳಗೊಳುಬೆೇಡಿರ, ಹೆದ್ರಬೆೇಡಿರ. ಯಭದ್ಧವು 
ನಮ್ಮದ್ಲಲ ದೆೇವರದೆೇ. ನಾಳ  ೆ ಬೆಳಗೆ ಿ ಅವರಗೆ ವಿರೊೇಧವಾಗಿ 

ಹೊರಡಿರ; ಇಗೊೇ ಅವರಭ ಹಚ್ಚಿೇಚ್ ಗಟ್ಟಿದ್ ಮಾಗಾವಾಗಿ 

ಬರಭರ್ಾುರೆ. ಯೆರೂವೆೇಲ್ ಅರಣಯದ್ ಮ್ಭಿಂದರಭವ ಕಣಿವೆಯ 

ತಭದಯಲಿಲ ಅವರನಭು ಸಿಂಧಿಸಭವಿರ. ಈ ಸಾರ ನೇವು 
ಯಭದ್ಧಮಾಡಭವದ್ಭ ಅವಶಯವಿಲಲ. ಯೆಹೂದ್ಯರೆೇ, 
ಯೆರೂಸಲೆೇಮಿನವರೆೇ, ಸಭಮ್ಮನೆ ನಿಂತಭಕೊಿಂಡಭ ಯೆಹೊೇವನಭ 
ನಮ್ಗೊೇಸಕರ ನಡಿಸಭವ ರಕ್ಷಣಾಕಾಯಾವನಭು ನೊೇಡಿರ; 

ಹೆದ್ರಬೆೇಡಿರ, ಕಳವಳಗೊಳುಬೆೇಡಿರ. ನಾಳ  ೆ ಅವರೆದ್ಭರಗೆ 
ಹೊರಡಿರ, ಯೆಹೊೇವನಭ ನಮ್ಮ ಸಿಂಗಡ ಇರಭವನಭ ಎಿಂದ್ಭ 
ಹೆೇಳಿದ್ನಭ.  

ಆಗ ಯೆಹೊೇಷಾಫಾಟನಭ ನೆಲದ್ ಮ್ಟ್ಟಿಗೂ ತಲೆಬಾಗಿಸಿದ್ನಭ. ಎಲಾಲ 
ಯೆಹೂದ್ಯರೂ ಯೆರೂಸಲೆೇಮಿನವರೂ ಯೆಹೊೇವನ ಮ್ಭಿಂದೆ 
ಅಡಿಬಿದ್ಭದ ನಮ್ಸಕರಸಿದ್. 

 ಇಿಂದಿನ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಳ 

ನಾವು ಕತಿನನುು ಸುುತಿಸಲ್ು ಮತುು ಆರಾಧಿಸಲ್ು ಪ್ಾಾರಿಂಭಿಸ್ದಾಗ, 

ಆತನು ಶತುಾಗಳ ವಿರುದಧವಾಗಿ ಹ ೂಿಂಚು ಹಾಕುವವರನುು 
ಇರಸುತ್ಾುನ . ಶತುಾಗಳನುು ಸ ೂೇಲಿಸ್ದ ನಿಂತರವಲ್ಲ, ಆದರ  
ಶತುಾಗಳಳ ಅವರನುು ಸುತುುವರ ದಿರುವಾಗ ಮತುು ಅವರ 

ಪರಸ್ಾತಿಯು ಹತ್ಾಶವಾಗಿ ತ್ ೂೇರುತಿುದಾಗ ಯೆಹ ೂೇಷ್ಾಫಾಟನು 
ಮತುು ಇಸಾಾಯೆೇಲ್ ಜನರು ಸುುತಿಸಲ್ು ಪ್ಾಾರಿಂಭಿಸ್ದರು. 
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2 ಪೂವಾಕಾಲವೃರ್ಾುಿಂತ 20: 20-24 ಅವರಭ ಮ್ರಭದನ ಬೆಳಿಗೆ ಿ
ಎದ್ಭದ ರ್ೆಕೊೇವ ಅರಣಯಕೆಕ ಹೊರಟರಭ. ಅವರಗೆ - ಯೆಹೂದ್ಯರೆೇ, 
ಯೆರೂಸಲೆೇಮಿನವರೆೇ, ನನು ಮಾತನಭು ಕೆೇಳಿರ, ಯೆಹೊೇವನಲಿಲ 
ಭರವಸವಿಡಿರ, ಆಗ ಸಭಕ್ಷಿತರಾಗಿರಭವಿರ; ಆತನ ಪಾವಾದಗಳನಭು 
ನಿಂಬಿರ, ಆಗ ಸಾರ್ಾಕರಾಗಭವಿರ ಎಿಂದ್ಭ ಹೆೇಳಿದ್ನಭ.  

ಆ ಮೆೇಲೆ ಅವನಭ ಜನರ ಸಮ್ಮತಿಯಿಿಂದ್ ಯೆಹೊೇವನಗೊೇಸಕರ 

ಗಾಯನಮಾಡಭವದ್ಕಾಕಗಿ ಕೆಲವರನನಭು ಆರಸಿಕೊಿಂಡಭ ಅವರಗೆ 
ಪರಶಭದ್ಧತಾವೆಿಂಬ ಭೂಷಣದೊಡನೆ ಭಟರ ಮ್ಭಿಂದೆ ಹೊೇಗಭರ್ಾು 
ಯೆಹೊೇವನಗೆ ಕೃತಜ್ಞರ್ಾಸಭುತಿಮಾಡಿರ, ಆತನ ಕೃಪ್ೆಯಭ 
ಶ್ಾಶಾತವಾಗಿದೆ ಎಿಂದ್ಭ ಭಜಸಿರ ಎಿಂಬದಾಗಿ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ನಭ.  

ಅವರಭ ಉರ್ಾಸಹ ಧವನಯಿಿಂದ್ ಕ್ತೇತಿಾಸಭವದ್ಕೆಕ ಪ್ಾಾರಿಂಭಿಸಲಭ 
ಯೆಹೊೇವನಭ ಯೆಹೂದ್ಯರಗೆ ವಿರೊೇಧವಾಗಿ ಬಿಂದ್ 

ಅಮೊೋನಯರನೂು ಮೊೇವಾಬಯರನೂು ಸೆೇಯಿರ್ ಪವಾತದ್ವರನೂು 
ನಶಿಸಭವದ್ಕೊಕೇಸಕರ ಅವರಲಿಲ ಹೊಿಂಚಭಹಾಕಭವವರನಭು 
ಇರಸಿದ್ದರಿಂದ್ ಅಮೊೋನಯರೂ ಮೊೇವಾಬಯರೂ ಸೆೇಯಿರ್ 

ಪವಾತದ್ವರ ಮೆೇಲೆ ಬಿದ್ಭದ ಅವರನಭು ಪೂಣಾವಾಗಿ 

ಸಿಂಹರಸಿಬಿಟಿರಭ; ಅವರನಭು ಮ್ಭಗಿಸಿಬಿಟಿ ಮೆೇಲೆ ರ್ಾವೆೇ 
ಒಬಬರನೊುಬಬರಭ ಕೊಲಭಲವದ್ಕೆಕ ಪ್ಾಾರಿಂಭಿಸಿದ್ರಭ.  

ಯೆಹೂದ್ಯರಭ ಅರಣಯದ್ಲಿಲನ ಬಭರಭಜ್ಗೆ ಬಿಂದ್ಭ ಆ ಸಮ್ೂಹವಿದ್ದ 
ಕಡೆಗೆ ನೊೇಡಿದಾಗ ನೆಲದ್ ಮೆೇಲೆ ಬಿದದರಭವ ಹೆಣಗಳ ಹೊರರ್ಾಗಿ, 

ಜ್ೇವದಿಂದ್ಭಳಿದ್ವರಭ ಯಾರಭ ಕಾಣಿಸಲಿಲಲ. 

ಇಿಂದು, ನಾವೂ ಸಹ ನಮಮ ಪಟುಣಗಳನುು ಮತುು ಲ ೂೇಕದ 

ದ ೇಶಗಳನುು ಸುುತಿಯ ಮೂಲ್ಕ ವಶಪಡಿಸ್ಕ ೂಳುಬಹುದು. ನಾವು 
ಆತನನುು ಸುುತಿಸುವಾಗ ದ ೇವರ ಶಕ್ತು ಬ್ಲಡುಗಡ ಯಾಗುತುದ . ನಮಮ 
ಪರವಾಗಿ ದ ೇವದೂತರು ಕಾಯಿ ನವಿಹಿಸುತ್ಾುರ . ನಾವೂ ಸಹ 

ಅದುುತಕರವಾದ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯ ಮೂಲ್ಕ ಜಯಿಸ್ದ ಮಹಾ 

ಜಯಗಳನುು ನ ೂೇಡುತ್ ುೇವ . ನಾವೂ ಸಹ ತುಿಂಬಾ ಸಿಂತ್ ೂೇಷ್ವನುು 
ಅನುಭವಿಸುತ್ ುೇವ . 

2 ಪೂವಾಕಾಲವೃರ್ಾುಿಂತ 20:27-29 ಆ ಮೆೇಲೆ ಯೆಹೂದ್ಯರೂ 

ಯೆರೂಸಲೆೇಮಿನವರೂ ಅವರ ಮ್ಭಿಂದ್ಭಗಡೆಯಲಿಲ 
ಯೆಹೊೇಷಾಫಾಟನೂ ಯೆಹೊೇವನಭ ತಮ್ಗೆ ಶತಭಾಗಳ ಮೆೇಲೆ 
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ಜಯವನಭು ಅನಭಗಾಹಿಸಿದಾದನೆಿಂದ್ಭ ಜಯಘೂೇಷಮಾಡಭರ್ಾು 
ಯೆರೂಸಲೆೇಮಿಗೆ ಹಿಿಂದರಭಗಿದ್ರಭ. ಅವರಭ ಸಾರಮ್ಿಂಡಲ ಕ್ತನುರ 

ತಭತೂರ ಇವುಗಳೂೆಡನೆ ಯೆರೂಸಲೆೇಮಿನಲಿಲರಭವ ಯೆಹೊೇವನ 

ಆಲಯಕೆಕ ಬಿಂದ್ರಭ. ಯೆಹೊೇವನಭ ರ್ಾನೆೇ ಇಸಾಾಯೆೇಲಯರ 

ಶತಭಾಗಳೂೆಡನೆ ಯಭದ್ಧಮಾಡಿದ್ನೆಿಂಬ ಸಭದಧಯಭ ಅನಯದೆೇಶಗಳ 

ರಾಜಯಗಳವರಗೆ ಮ್ಭಟ್ಟಿದಾಗ ಅವರೆಲಲರೂ ಬಹಭಭಿೇತರಾದ್ರಭ. 

ಅದುುತಕರವಾದ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯ ಮೂಲ್ಕ, ನಾವು ಮನ ಗಳಿಗ , 
ಪಟುಣಗಳಿಗ  ಮತುು ದ ೇಶಗಳಿಗ  ಸುುತಿಯಿಂದಿಗ  ಹ ೂೇಗುವಾಗ, 

ದ ೇವರು ನಮಮ ಪರವಾಗಿ ನಮಮ ಶತುಾಗಳ ವಿರುದಧ ಕಾಯಿ 

ಮಾಡುತ್ಾುನ . ಜನರು ಯೆೇಸುವನುು ಅಿಂಗಿೇಕರಸಲ್ು ಹೃದಯಗಳನುು 
ಸ್ದಧವಾಗಿರುವುದನುು ಮತುು ಬಾಗಿಲ್ುಗಳಳ ತ್ ರ ದಿರುವುದನುು ನಾವು 
ನ ೂೇಡುತ್ ುೇವ . ನಾವು ನಮಮ ಪಟುಣಗಳನುು ದ ೇವರಗಾಗಿ 

ವಶಪಡಿಸ್ಕ ೂಳಳುತ್ ುೇವ ! 

ಪರಾಮ್ಶ್ೆಾಗಾಗಿರಭವ ಪಾಶ್ೆುಗಳು 

1. ಜಾಗತಿಕ ಕ ೂಯಲನುು ಬ್ಲಚಿುಬ್ಲಡಲ್ು ಬ ೇಕಾದ ಎರಡು ಪೂವಾಿಪ್ ೇಕ್ಷಿತ ಕಾಯಿಗಳಳ ಯಾವುವು?  

 

 

2. ಜಾಗತಿಕ ಕ ೂಯಲನುು ಬ್ಲಚಿುಬ್ಲಡಲ್ು ಬ ೇಕಾದ ಪರಣಾಮಕಾರಯಾದ ಪ್ಾಾಥಿನ ಯ ಏಳಳ ಗುಣಲ್ಕ್ಷಣಗಳನುು ಪಟಿು 
ಮಾಡಿರ. 

 

 

3. ದ ೇವರನುು ಸುುತಿಸುವುದರ ಪರಣಾಮವಾಗಿ ಬಿಂದ ಜಯದ ಕುರತ್ಾಗಿರುವ ಸತಯವ ೇದದ ಉದಾಹರಣ ಯನುು 
ಕ ೂಡಿರ. 
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ಪ್ಾಠ ಏಳು 

ದೆೇವರ ಸೆೈನಯ 

ಅತಯಿಂತ ದೊಡಿ ಸೆೈನಯ  

ಒಣಗಿದ ಎಲ್ುಬುಗಳ ತಗಿೆನ ಕುರತು ಪಾವಾದಿಯಾದ ಯೆಹ ಜ ಿೇಲ್ನು 
ಪಾವಾದಿಸ್ದನು. ಅವನು ಇಸಾಾಯೆೇಲ್ ಜನಾಿಂಗದ ಕುರತು 
ಪಾವಾದಿಸುತಿುದಾನು. ಆದರ  ನಮಮ ದಿನದ ಸಭ ಯನುು ನಾವು 
ನ ೂೇಡುವಾಗ, ಒಿಂದು ಕಾಲ್ದಲಿಲ ಸುಿಂದರವು, ಉತು್ಕರು, 
ಕ್ತಾಯಾಶ್ಚೇಲ್ರು ಆಗಿದಾ ಕ ೈಸುರಾದ ನಾವು ಈಗ 

ನರುತ್ಾ್ಹಗ ೂಿಂಡವರು, ಗಾಯಗ ೂಿಂಡವರು, ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿ 

ವಿನಾಶನದಿಿಂದ ಆವರಸಲ್ಾಟುವರಾಗಿದ ಾೇವ . 

ದ ೇವರು ವಿವರಸುತಿುರುವ ಸ ೈನಯವು ಇದಲ್ಲ. ಆತನು 
ಅಧಿಕಾರಯುತವಾದ, ದ ೇವರ ರಾಜಯವನುು ಶಕ್ತುಯುತವಾಗಿ 

ವೃದಿಧಪಡಿಸುವಿಂಥ ಬಲ್ವಾದ ಸ ೈನಯದ ಕುರತು ಹ ೇಳಳತಿುದಾಾನ .  

ಪವಿತ್ಾಾತಮನ ಶ್ಾವಸವು ಲ ೂೇಕದಾದಯಿಂತವಿರುವ ಆತಮಗಳ 

ಕ ೂಯಿಲಗಾಗಿ ದ ೇವರ ಸ ೈನಯವನುು ಪುನಃಸಾಾಪಿಸುತಿುದ . 

ನಾವು ಸಹ ಯೆಹ ಜ ಿೇಲ್ನ ೂಿಂದಿಗ  ನಿಂಬಬಹುದು: 

ಯೆಹೆಜೆಕೇಲ 37:10 ಇಗೊೇ, ಶ್ಾಾಸವು ಅವುಗಳಲಿಲ ಹೊಕ್ತಕತಭ, 
ಬದ್ಭಕ್ತದ್ವು, ಕಾಲೂರ ನಿಂತವು, ಅತಯಿಂತ ದೊಡಿ ಸೆೈನಯವಾದ್ವು. 

ಗಿದೊಯೇನನ ಮಾದ್ರ 

ದ ೇವರು ಇಿಂದು ಎಬ್ಲಬಸುತಿುರುವ ಸ ೈನಯವು ಹ ಚಾುಗಿರುವ ಜನರ 

ಸಿಂಖ ಯಯ ಮೇಲ  ಅವಲ್ಿಂಬ್ಲತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ದ ೇವರ ಶಕ್ತುಯ ಮೇಲ  
ಅವಲ್ಿಂಬ್ಲತವಾಗಿದ . ಇಸಾಾಯೆೇಲ್ ಜನಾಿಂಗವು ಕೂಾರಗಳಾದ 

ಮಿದಾನಯರ ವಶದಲಿಲದಾಾಗ, ದ ೇವರು ಗಿದ ೂಯೇನ ಎಿಂಬ ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯ 

ಬಳಿಗ  ದ ೇವದೂತನನುು ಕಳಳಹಿಸ್ದನು. 

ನಾಯಯಸಾಥಪಕರಭ 6:12 ಯೆಹೊೇವನ ದ್ೂತನಭ ಗಿದೊಯೇನನಗೆ 
ಪಾತಯಕ್ಷನಾಗಿ ಅವನಗೆ ಪರಾಕಾಮ್ಶ್ಾಲಿಯೆೇ, ಯೆಹೊೇವನಭ ನನು 
ಸಿಂಗಡ ಇದಾದನೆ ಅಿಂದ್ನಭ. 
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ದ ೇವರು ಮಾತನಾಡಿದನು. ಗಿದ ೂಯೇನನು ಆ ಮಾತನುು ನಿಂಬ್ಲದನು 
ಮತುು ಅದರ ಪಾಕಾರ ಕಾಯಿ ಮಾಡಿದನು. ದ ೇವರಗ  ಹ ಚಾುಗಿರುವ 

ಪುರುಷ್ರ ಅಗತಯವಿರಲಿಲ್ಲ ಎಿಂಬುದನುು ಗಮನಸ್ರ. ಆತನಗ  
ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವ ಮತುು ಭಯವಿಲ್ಲದ ಸಮಪಿಿತರಾದ 

ಪುರುಷ್ರು ಬ ೇಕಾಗಿದಾರು. 

ನಾಯಯಸಾಥಪಕರಭ 7:1-7 ಯೆರಭಬಾಬಳನೆನಸಿಕೊಳುುವ 

ಗಿದೊಯೇನನೂ ಅವನ ಸಿಂಗಡ ಇದ್ದ ಜನರೂ ಬೆಳಿಗೆಿ ಎದ್ಭದ ಹೊರಟಭ 
ಹೊೇಗಿ ಹರೊೇದನ ಬಭಗೆಿಯ ಬಳಿಯಲಿಲ ಇಳುಕೊಿಂಡರಭ. ಇವರಗೆ 
ಉತುರದಕ್ತಕನಲಿಲ ಮೊರೆಗಭಡದಿ್ ಹಿಿಂದನ ತಗಿಿನಲಿಲ ಮಿದಾಯನಯರ 

ದ್ಿಂಡಿಳಿದತಭು.  

ಆಗ ಯೆಹೊೇವನಭ ಗಿದೊಯೇನನಗೆ ನನು ಸಿಂಗಡ ಇರಭವ ಜನರಭ 
ಹೆಚಾಿಗಿದಾದರೆ; ಇವರ ಕೆೈಗೆ ಮಿದಾಯನಯರನಭು ಒಪಿಪಸಭವದ್ಭ ನನಗೆ 
ಸರಯಾಗಿ ಕಾಣಭವದಲಲ; ಒಪಿಪಸಿಕೊಟಿರೆ ಸಾಹಸುದಿಂದ್ಲೆೇ ನಮ್ಗೆ 
ರಕ್ಷಣೆಯಭಿಂಟಾಯಿರ್ೆಿಂದ್ಭ ಹೆಚಿಳ ಪಟಭಿ ನನುನಭು ಅಲಕ್ಷಯಮಾಡಾರಭ.  

ಆದ್ದ್ರಿಂದ್ ಎಲಾಲ ಜನರಗೆ ಕೆೇಳಿಸಭವಿಂರ್ೆ ಧ್ೆೈಯಾವಿಲಲದ್ವರೂ 

ಅಿಂಜಭವವರೂ ಈ ಗಿಲಾಯದ್ ಪವಾತವನಭು ಬಿಟಭಿ ಮ್ನೆಗೆ ಹೊೇಗಲಿ 

ಎಿಂದ್ಭ ಪಾಕಟ್ಟಸಭ ಅಿಂದ್ನಭ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಭ ಇಪಪರ್ೆುರಡಭ ಸಾವಿರ 

ಮ್ಿಂದ ಹಿಿಂದರಭಗಿ ಹೊೇದ್ರಭ; ಹತಭು ಸಾವಿರ ಮ್ಿಂದ ಉಳಿದ್ರಭ. 

ಯೆಹೊೇವನಭ ತಿರಗಿ ಗಿದೊಯೇನನಗೆ ನನು ಬಳಿಯಲಿಲರಭವ ಜನರಭ 
ಇನೂು ಹೆಚಾಿಗಿದಾದರೆ; ನೇನಭ ಅವರನಭು ಹಳುಕೆಕ ಕರೆದ್ಭಕೊಿಂಡಭ 
ಹೊೇಗಭ; ಅಲಿಲ ಅವರನಭು ನನಗೊೇಸಕರ ಪರೇಕ್ಷಿಸಭವೆನಭ. ಯಾರಭ 
ನನು ಸಿಂಗಡ ಹೊೇಗಬಹಭದೆಿಂದ್ಭ ಹೆೇಳುವೆನೊೇ ಅವರಭ ಮಾತಾ 
ಹೊೇಗಲಿ; ಯಾರಗೆ ಹೊೇಗಬಾರದೆಿಂದ್ಭ ಹೆೇಳುವೆನೊೇ ಅವರಭ 
ಹೊೇಗದರಲಿ ಅಿಂದ್ನಭ.  

ಗಿದೊಯೇನನಭ ಜನರನಭು ಹಳುಕೆಕ ಕರೆದ್ಭಕೊಿಂಡಭ ಬಿಂದಾಗ 

ಯೆಹೊೇವನಭ ಅವನಗೆ ನಾಯಿಯಿಂರ್ೆ ನೇರನಭು ನಾಲಿಗೆಯಿಿಂದ್ 

ನೆಕಭಕವವರನೂು ಮೊಣಕಾಲೂರ ಕಭಡಿಯಭವವರನೂು ಬೆೇರೆ 
ಬೆೇರೆಯಾಗಿ ನಲಿಲಸಭ ಎಿಂದ್ಭ ಹೆೇಳಿದ್ನಭ. ಕೆೈಯಿಿಂದ್ ನೇರನಭು 
ಬಾಯಿಗೆ ರ್ೆಗೆದ್ಭಕೊಿಂಡಭ ನೆಕ್ತಕದ್ವರ ಸಿಂಖ್ೆಯ ಮ್ಭನೂುರಭ. ಇತರ 

ಜನರಭ ಮೊಣಕಾಲೂರ ಕಭಡಿದ್ರಭ.  
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ಆಗ ಯೆಹೊೇವನಭ ಗಿದೊಯೇನನಗೆ ನೇರನಭು ನೆಕ್ತಕದ್ ಆ ಮ್ಭನೂುರಭ 
ಮ್ಭಿಂದಯಿಿಂದ್ಲೆೇ ನಮ್ಗೆ ಜಯವನಭುಿಂಟಭಮಾಡಿ ಮಿದಾಯನಯರನಭು 
ನನು ಕೆೈಗೆ ಒಪಿಪಸಿಕೊಡಭವೆನಭ; ಉಳಿದ್ವರಭ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಥಳಗಳಿಗೆ 
ಹೊೇಗಲಿ ಎಿಂದ್ಭ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ನಭ. 

ಯುದಧಕಾಿಗಿ ತಯಾರಾಗಲ್ು ಮತುು ಅದರಲಿಲ ತ್ ೂಡಗಿಸ್ಕ ೂಳುಲ್ು 
ದ ೇವರು ಲ ೂೇಕದಾದಯಿಂತವಿರುವ ಪುರುಷ್ರನುು ಮತುು ಸ್ರೇಯರನುು 
ಸ ಳ ಯುತಿುದಾಾನ . ನಾವು ಆತನ ಆತಮನ ಶಕ್ತುಯಿಿಂದ ಮತುು ಆತನ 

ವಾಕಯದ ಶಕ್ತುಯಿಿಂದ ಹ ೂರಡುವ, ವಿೇರರಾದ ಯೇಧರು ಶತುಾಗಳ 

ಪಡ ಗಳನುು ಆಕಾಮಿಸ್, ಶತುಾಗಳ ವಶಕ ಿ ಕ ೂಟುು ಕಳ ದುಕ ೂಿಂಡಿರುವ 

ಭೂಪಾದ ೇಶವನುು ಮರಳಿ ಪಡ ದುಕ ೂಳಳುವಿಂಥ ಪಾಬಲ್ವಾದ 

ಸ ೈನಯವಾಗಿರಬ ೇಕು. 

“ಪರಾಕಾಮಶ್ಾಲಿಯೆೇ, ಯೆಹ ೂೇವನು ನನು ಸಿಂಗಡ ಇದಾಾನ ” 

ಎಿಂದು ದ ೇವರು ಗಿದ ೂಯೇನನ ೂಿಂದಿಗ  ಹ ೇಳಿದಿಂತ್ ಯೆೇ ಇಿಂದಿನ 

ನಮಮ ಸಭ ಗೂ ಆತನು ಹ ೇಳಳತಿುದಾಾನ . 

ಯೇವೆೇಲನ ಪಾವಾದ್ನೆ 

 ಯುದಧಕಾಿಗಿ ಸ್ದಧತ್ ! 

ಪಾವಾದಿಯಾದ ಯೇವ ೇಲ್ನು ಅಿಂದು ಯುದಧಕ ಿ ಕ ೂಟು ಕರ ಯು 
ಇಿಂದಿಗೂ ಮುಿಂದುವರಯುತಿುದ . ಇದು ಈಹ ೂತಿುಗೂ 

ಲ ೂೇಕದಾದಯಿಂತವಿರುವ ತನು ಸ ೇವಕರಗ  ಕತಿನು ಯುದಧಕ ಿ 
ಕ ೂಡುತಿುರುವ ಕರ ಯಾಗಿದ . 

ಯೇವೆೇಲ 2:1,11; 3:9 ಚ್ಚೇಯೇನನಲಿಲ ಕೊಿಂಬೂದರ ನನು 
ಪರಶಭದ್ದಪವಾತದ್ಲಿಲ ದ್ನಗೆೈಯಿರ. ಸಮ್ಸು ದೆೇಶವಾಸಗಳು 
ನಡಭಗಲಿ ಯೆಹೊೇವನ ದನವು ಬರಭತುಲಿದೆ ಸಮಿೇಪಿಸಿತಭ. 

ಯೆಹೊೇವನಭ ತನು ಸೆೈನಯದ್ ಮ್ಭಿಂದೆ ದ್ನಗೆೈಯಭರ್ಾುನೆ. ಆತನ 

ದ್ಿಂಡಭ ಬಹಭ ದೊಡಿದ್ಭ. ತನು ಮಾತನಭು ನೆರವೆೇರಸಕೊಳುುವಾತನಭ 
ಬಲಿಷಠನಾಗಿದಾದನೆ. ಯೆಹೊೇವನ ದನವು ಮ್ಹತುರವೂ 

ಅತಿಭಯಿಂಕರವೂ ಆಗಿದೆ. ಅದ್ನಭು ರ್ಾಳಿಕೊಳುುವವರಭ ಯಾರಭ? 

ಜನಾಿಂಗಗಳಲಿಲ ಹಿೇಗೆ ಪಾಕಟ್ಟಸಿರ. ಜನಾಿಂಗಗಳೆೇ ಸನುದ್ದರಾಗಿರ. 

ಶ ರರನಭು ಎಚಿರಪಡಿಸಿರ. ಯೇಧರೆಲಲರೂ ಕೂಡಲಿ. ಯಭದ್ದಕೆಕ 
ಹೊರಡಲಿ. 
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ದ ೇವರಗಾಗಿ ಪರಾಕಾಮಶ್ಾಲಿಗಳಾದ ಪುರುಷ್ರು ಮತುು ಸ್ರೇಯರು 
ಆಗಬ ೇಕ ಿಂಬ ತಿಳಿವಳಿಕ ಯು, ಬಲ್ವಾದ ಆಸ ಯು ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳ 

ಹೃದಯದಲಿಲದ . 

 ಬಲ್ತ್ಾಿರವಾಗಿ ಮುನುುಗಿ ಸಾವಧಿೇನಸ್ಕ ೂಳಳುವುದು 

ಇದು ಉತ್ಾ್ಹಭರತ ಸ ೈನಯವಾಗಿದುಾ, ಬಲ್ತ್ಾಿರವಾಗಿ ಮುನುುಗಿ 

ದ ೇವರ ರಾಜಯವನುು ಸಾವಧಿೇನಪಡಿಸ್ಕ ೂಳುಲ್ು ಉತ್ಾ್ಹಭರತ 

ಕನಕರದಲಿಲ, ಉತ್ಾ್ಹಭರತ ನಿಂಬ್ಲಕ ಯಲಿಲ ಮತುು ಉತ್ಾ್ಹಭರತ 

ವಿಧ ೇಯತ್ ಯಲಿಲ ಮುಿಂದ  ಸಾಗುತುದ . 

ಮ್ರ್ಾುಯ 11:12 ಇದ್ಲಲದೆ ಸಾುನಕನಾದ್ ಯೇಹಾನನ ಕಾಲದಿಂದ್ 

ಈ ವರೆಗೂ ಪರಲೊೇಕ ರಾಜಯವು ಬಲಾರ್ಾಕರಕೆಕ ಗಭರಯಾಗಿರಭತುದೆ. 
ಬಲಾರ್ಾಕರಗಳು ನಭಗಿಿ ಅದ್ನಭು ಸಾಾಧಿೇನಮಾಡಿಕೊಳುುರ್ಾುರೆ. 

 ಜಾಗತಿಕ ಕ ೂಯುಲ 

ದ ೇವರ ಸ ೈನಯವನುು ಒಗೂಡೆಿಸುವ ಉದ ಾೇಶವ ೇನಿಂದರ  ಜಾಗತಿಕ 

ಕ ೂಯಲನುು ಕ ೂಯುಯವುದಾಗಿದ . ಅಿಂತಯಕಾಲ್ವು ಹತಿುರವಾಗಿದ . 
ಯೆೇಸು ಬ ೇಗನ ೇ ಬರಲಿದಾಾನ . ದ ೇವರ ಆತಮವು ಲ ೂೇಕದಾದಯಿಂತ 

ಹಿಿಂದ ಿಂದೂ ಕ ೇಳಿರದಿಂಥ ಅಥವಾ ಕಿಂಡಿರದಿಂಥ ರೇತಿಯಲಿಲ 
ಸೂಚಕಕಾಯಿಗಳ, ಮಹತ್ಾಿಯಿಗಳ ಮತುು ಸೃಷುಶ್ಚೇಲ್ 

ಅದುುತಗಳ  ಿಂದಿಗ  ಚಲಿಸುತಿುದಾಾನ . 

ಯೇವ ೇಲ್ನ ಪಾವಾದನ ಯು ಮುಿಂದುವರ ದಿದ . 

ಯೇವೆೇಲ 3:13,14 ಯೆಹೊೇವನ ಶ ರರೆೇ ಕಭಡಭಗೊೇಲನಭು 
ಹಾಕ್ತರ. ಫಲವು ಪಕಾವಾಗಿದೆ. ಬನುರ ತಭಳಿಯಿರ. ದಾಾಕ್ಷೆೇಯ 

ಅಲೆಯಭ ಭತಿಾಯಾಗಿದೆ. ರ್ೊಟ್ಟಿಗಳು ತಭಿಂಬಿ ತಭಳುಕಭತಿುವೆ. 
ಜನಾಿಂಗಗಳ ದ್ಭಷಿತನವು ವಿಪರೇತವೆೇ ಸರ.  

ಆಹಾ ತಿೇಪಿಾನ ತಗಿಿನಲಿಲ ಗಭಿಂಪು ಗಭಿಂಪು! ತಿೇಪಿಾನ ತಗಿಿನಲಿಲ 
ಯೆಹೊೇವನ ದನವು ಸಮಿೇಪಿಸಿದೆ. 

ದೆೇವರ ಸವಾಾಯಭಧಗಳು 

ದ ೇವರು ಖಿಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮಮನುು ಶತುಾಗಳ ಮುಿಂದ  
ನರಾಯುಧರನಾುಗಿ ಬ್ಲಟುುಬ್ಲಟಿುಲ್ಲ. ನಮಮ ಸಿಂರಕ್ಷಣ ಗಾಗಿ ಮತುು 
ಜಯಕಾಿಗಿ ಆತನು ಸವಾಿಯುಧಗಳನುು ಒದಗಿಸ್ ಕ ೂಟಿುದಾಾನ . 
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ಎಫೆಸ 6:10-17 ಕಡೆೇ ಮಾರ್ೆೇನಿಂದ್ರೆ, ನೇವು ಕತಾನನೂು ಆತನ 

ಅಧಿಕವಾದ್ ಶಕ್ತುಯನೂು ಆಶಾಯಿಸಿಕೊಿಂಡವರಾಗಿ ಬಲಗೊಳಿುರ. 

ಸೆೈರ್ಾನನ ತಿಂರ್ೊಾೇಪ್ಾಯಗಳನಭು ನೇವು ಎದ್ಭರಸಿ ನಲಭಲವದ್ಕೆಕ 
ಶಕುರಾಗಭವಿಂರ್ೆ ದೆೇವರಭ ದ್ಯಪ್ಾಲಿಸಭವ ಸವಾಾಯಭಧಗಳನಭು 
ಧರಸಿಕೊಳಿುರ. ನಾವು ಹೊೇರಾಡಭವದ್ಭ ಮ್ನಭಷಯಮಾತಾದ್ವರ 

ಸಿಂಗಡವಲಲ. ರಾಜತಾಗಳ ಮೆೇಲೆಯೂ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಮೆೇಲೆಯೂ ಈ 

ಅಿಂಧಕಾರದ್ ಲೊೇಕಾಧಿಪತಿಗಳ ಮೆೇಲೆಯೂ ಆಕಾಶ 

ಮ್ಿಂಡಲದ್ಲಿಲರಭವ ದ್ಭರಾತಮಗಳ ಸೆೇನೆಯ ಮೆೇಲೆಯೂ ನಾವು 
ಹೊೇರಾಡಭವವರಾಗಿದೆದೇವೆ.  

ಆದ್ದ್ರಿಂದ್ ಕಠಿಣ ಯಭದ್ಧವು ನಡೆಯಭವ ದವಸದ್ಲಿಲ ಆ ವೆೈರಗಳನಭು 
ಎದ್ಭರಸಭವದ್ಕೂಕ ಮಾಡಬೆೇಕಾದ್ದೆದಲಲವನಭು ಮಾಡಿ 

ಜಯಶ್ಾಲಿಗಳಾಗಿ ನಲಭಲವದ್ಕೂಕ ಶಕುರಾಗಭವಿಂರ್ೆ ದೆೇವರಭ 
ದ್ಯಪ್ಾಲಿಸಭವ ಸವಾಾಯಭಧಗಳನಭು ರ್ೆಗೆದ್ಭಕೊಳಿುರ. ಸತಯವೆಿಂಬ 

ನಡಭಕಟಿನಭು ಕಟ್ಟಿಕೊಿಂಡಭ ನೇತಿಯೆಿಂಬ ವಜಾಕವಚವನಭು 
ಧರಸಿಕೊಿಂಡಭ ಸಮಾಧ್ಾನದ್ ವಿಷಯವಾದ್ ಸಭವಾರ್ೆಾಯನಭು 
ತಿಳಿಸಭವದ್ರಲಿಲ ಸಿದ್ಧವಾದ್ ಮ್ನಸೆಸಿಂಬ ಕೆರಗಳನಭು ಮೆಟ್ಟಿಕೊಿಂಡಭ 
ನಲಿಲರ. ಮ್ತಭು ನಿಂಬಿಕೆಯೆಿಂಬ ಗಭರಾಣಿಯನಭು ಹಿಡಭಕೊಳಿುರ. 

ಅದ್ರಿಂದ್ ನೇವು ಕೆಡಭಕನ ಬಾಣಗಳನೆುಲಾಲ ಆರಸಭವದ್ಕೆಕ 
ಶಕುರಾಗಭವಿರ. ಇದ್ಲಲದೆ ರಕ್ಷಣೆಯೆಿಂಬ ಶಿರಸಾರಣವನಭು ಇಟಭಿಕೊಿಂಡಭ 
ಪವಿರ್ಾಾತಮನಭ ಕೊಡಭವ ದೆೇವರ ವಾಕಯವೆಿಂಬ ಕತಿುಯನಭು ಹಿಡಿಯಿರ. 

ನಾವು ಶತುಾವನುು ಎದುರಸುವ ಮೊದಲ್ು ದ ೇವರ ಸಿಂಪೂಣಿವಾದ 

ಸವಾಿಯುಧವನುು ಧರಸ್ಕ ೂಳುಲ್ು ನಾವು ಕಲಿತುಕ ೂಳುಬ ೇಕು. ಇದು 
ಸ್ದಧರಾಗಲ್ು, ನಮಮ ಆತಿಮಕ ಆಯುಧಗಳನುು ಧರಸ್ಕ ೂಳುಲ್ು, ರಕುದ 

ಹ ೂದಿಕ ಯ ಮತುು ನಿಂಬ್ಲಕ ಯೆಿಂಬ ಗುರಾಣಿಯ ಮೂಲ್ಕ 

ರಕ್ಷಿಸ್ಕ ೂಳುಲ್ು ಸಕಾಲ್ವಾಗಿದ . 

ಸತಯ 

ಸತಯವು ನಡುಕಟಿುನಿಂತಿದ , ಅದು ಎಲ್ಲವನೂು ಸರಯಾಗಿ 

ಹಿಡಿದಿಡುತುದ . ನಮಮ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ಜ್ೇವನದಲಿಲ ಪ್ಾಾಮಾಣಿಕತನ 

ಇಲ್ಲದಿದಾರ  ದ ೇವರ ಸವಾಿಯುಧಗಳಲಿಲ ಯಾವುದೂ ನಮಗ  
ಸರಹ ೂಿಂದುವುದಿಲ್ಲ. 

ನೇತಿ 
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ನೇತಿಯು ನಮಮನುು ಶತುಾಗಳಿಿಂದ ಸಿಂರಕ್ಷಿಸುತುದ . ನಾವು 
ನೇತಿಯೆಿಂಬ ಎದ ಕವಚವನುು ಧರಸ್ಕ ೂಿಂಡಾಗ, ಶತುಾಗಳ ದಾಳಿಯ 

ವಿರುದಧ ನಲ್ಲಲ್ು ನಾವು ಶಕುರಾಗುತ್ ುೇವ . 

ಸಮಾಧ್ಾನದ್ ವಿಷಯವಾದ್ ಸಭವಾರ್ೆಾ 

ಸಮಾಧಾನದ ವಿಷ್ಯವಾದ ಸುವಾತ್ ಿಯು ಸ್ಾರತ್ ಯನುು ಮತುು 
ಸುರಕ್ಷತ್ ಯನುು ಒದಗಿಸುತುದ  ಆದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಶತುಾಗಳ 

ವಿರುದಧ ದೃಢವಾಗಿ ನಲ್ಲಲ್ು ಶಕುರಾಗುತ್ ುೇವ . 

ನಿಂಬಿಕೆಯೆಿಂಬ ಗಭರಾಣಿ 

ನಿಂಬ್ಲಕ ಯೆಿಂಬ ಗುರಾಣಿಯು ಸಿಂಪೂಣಿವಾದ ಸಿಂರಕ್ಷಣ ಯನುು 
ಕ ೂಡುತುದ . ಇದು ಶತುಾಗಳ ಅಗಿು ಬಾಣಗಳನುು ನಿಂದಿಸುತುದ . 

ರಕ್ಷಣೆಯೆಿಂಬ ಶಿರಸಾರಣ 

ರಕ್ಷಣ ಯೆಿಂಬ ಶ್ಚರಸಾರಣವು ತಲ ಯನುು ಸಿಂರಕ್ಷಿಸುತುದ . ದ ೇವರು 
ಮಾನವಕುಲ್ಕಾಿಗಿ ಕ ೂಟಿುರುವ ಸಿಂಪೂಣಿವಾದ ರಕ್ಷಣ ಯನುು 
ನಾವು ಅಥಿಮಾಡಿಕ ೂಿಂಡಾಗ ಮತುು ಆ ರಕ್ಷಣ ಯಿಿಂದ ನಮಮ 
ಮನಸು್ಗಳನುು ನೂತನಪಡಿಸ್ಕ ೂಿಂಡಾಗ, ನಾವು 
ಸಿಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಾಡುತ್ ುೇವ .  

ಆತಮನ ಕತಿು 

ಆತಮನ ಕತಿುಯು ಮಾತಾವ ೇ ನಮಗಿರುವ ಏಕ ೈಕ ಆಕಾಮಣಶ್ಚೇಲ್ 

ಆಯುಧವಾಗಿದ . ಅದು ದ ೇವರ ವಾಕಯವಾಗಿದ . ದ ೇವರ ವಾಕಯವನುು 
ನಾವು ನಿಂಬುವಾಗ ಮತುು ನಮಮ ಬಾಯಿಿಂದ ಅದನುು ಹ ೇಳಳವಾಗ 

ಸ ೈತ್ಾನನ ಬಳಿಯಲಿಲ ಈ ಶಕ್ತುಯುತವಾದ ಆಯುಧವನುು ತಡ ಯುವ 

ಯಾವುದ ೇ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನವು ಇಲ್ಲ. ಬಲ್ತ್ಾಿರವಾಗಿ ಮುನುುಗಿ 

ದ ೇವರ ರಾಜಯವನುು ಸಾವಧಿೇನಪಡಿಸ್ಕ ೂಳುಲ್ು ನಾವು ಆತಮನ 

ಕತಿುಯನುು ಉಪಯೇಗಿಸಬಹುದು. 

ಅನಯಭಾಷೆಯಲಿಲ ಪ್ಾಾರ್ಥಾಸಭವುದ್ಭ 

ಪ್ಾಾಥಿನ ಯು ದ ೇವರ ಶಕ್ತುಯು ನಮಮ ಜ್ೇವನದ ಮೂಲ್ಕ 

ಹರಯುವಿಂತ್  ಮಾಡುತುದ . ನಾವು ಯುದಧಕಾಿಗಿ 

ಸವಾಿಯುಧಗಳನುು ಧರಸ್ ಸಿಂಪೂಣಿವಾಗಿ ಸ್ದಧರಾದ ಮೇಲ  
ಮಾತಾವ ೇ ಪ್ಾಾಥಿನ ಯ ಮೂಲ್ಕ ನಾವು ರಣಗಿಂಗಕ ಿ ಹ ೂೇಗಬ ೇಕು. 



91 

 

ನಾವು ಪ್ಾಾಥಿನಾ ವಿೇರರಾಗಿಲ್ಲದಿದಾರ , ನಾವು ಕತಿನ ಸ ೈನಯದಲಿಲ 
ಹ ೂೇರಾಡುವವರಾಗಿಲ್ಲ ಎಿಂದಥಿ.  

ಎಫೆಸ 6:18 ನೇವು ಪವಿರ್ಾಾತಮ ಪ್ೆಾೇರತರಾಗಿ ಎಲಾಲ ಸಮ್ಯಗಳಲಿಲ 
ಸಕಲವಿಧವಾದ್ ಪ್ಾಾರ್ಾನೆಯಿಿಂದ್ಲೂ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯಿಿಂದ್ಲೂ 

ದೆೇವರನಭು ಪ್ಾಾರ್ಥಾಸಿರ. ಇದ್ರಲಿಲ ಪೂಣಾ ಸಿಥರಚ್ಚತುರಾಗಿದ್ಭದ 
ದೆೇವಜನರೆಲಲರ ವಿಷಯದ್ಲಿಲ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡಭರ್ಾು ಎಚಿರವಾಗಿರ. 

ನನಗೊೇಸಕರ ಸಹ ಪ್ಾಾರ್ಾನೆ ಮಾಡಿರ. 

ರಾಜಯದ್ ಬಿೇಗದ್ಕೆೈಗಳು 

ಯೆೇಸು ಬ್ಲೇಗದಕ ೈಗಳನುು ರಾಜಯಕ ಿ ಹಿಿಂತ್ ಗ ದುಕ ೂಿಂಡು ಹ ೂೇದನು 
ಮತುು ಆತನು ಅವುಗಳನುು ನಮಗ  ಕ ೂಟಿುದಾಾನ . ಲ ೂೇಕದ 

ರಾಷ್ರಗಳಿಗ  ಸುವಾತ್ ಿಯನುು ಕ ೂಿಂಡ ೂಯಯಲ್ು ಈ ಬ್ಲೇಗದ 

ಕ ೈಗಳನುು ಉಪಯೇಗಿಸುವ ಜವಾಬಾಾರಯು ಸಭ ಯ ಮೇಲಿದ . 

ಪಾಕಟಣೆ 1:18 ಸತುವನಾದೆನಭ ಮ್ತಭು ಇಗೊೇ 
ಯಭಗಯಭಗಾಿಂತರಗಳಲಿಲಯೂ ಬದ್ಭಕಭವವನಾಗಿದೆದನೆ. ಮ್ರಣದ್ 

ಮ್ತಭು ಪ್ಾರ್ಾಳದ್ ಬಿೇಗದ್ ಕೆೈಗಳು ನನುಲಿಲ ಅವೆ. 

ಮ್ರ್ಾುಯ 16:19 ಪರಲೊೇಕ ರಾಜಯದ್ ಬಿೇಗದ್ ಕೆೈಗಳನಭು ನನಗೆ 
ಕೊಡಭವೆನಭ. ಭೂಲೊೇಕದ್ಲಿಲ ನೇನಭ ಯಾವುದ್ನಭು ಕಟಭಿತಿುೇಯೇ 
ಅದ್ಭ ಪರಲೊೇಕದ್ಲಿಲಯೂ ಕಟಭಿವದ್ಭ. ಮ್ತಭು ಭೂಲೊೇಕದ್ಲಿಲ ನೇನಭ 
ಯಾವುದ್ನಭು ಬಿಚಭಿತಿುೇಯೇ ಅದ್ಭ ಪರಲೊೇಕದ್ಲಿಲಯೂ 

ಬಿಚ್ಚಿರಭವದ್ಭ ಅಿಂದ್ನಭ.  

ಯೆೇಸಭವಿನ ರಕು 

ಯೆೇಸುವಿನ ರಕುವು ಜಯಿಸುವುದಕ ಿ ನಮಗಿರುವ ಮೊದಲ್ ಬ್ಲೇಗದಕ ೈ 
ಆಗಿದ . ನಾವು ಯೆೇಸುವನುು ನಮಮ ಕತಿನಾಗಿ ಮತುು ರಕ್ಷಕನಾಗಿ 

ಅಿಂಗಿೇಕರಸುವ ಸಮಯದಲಿಲ ಈ ಬ್ಲೇಗದಕ ೈಯು ನಮಗ  
ದ ೂರಕುತುದ . 

ಇಬಿಾಯ 9:12,14 ಹೊೇತಗಳ ಮ್ತಭು ಹೊೇರಕರಗಳ ರಕುವನಭು 
ರ್ೆಗೆದ್ಭಕೊಳುದೆ ಸಾಿಂತ ರಕುವನೆುೇ ರ್ೆಗೆದ್ಭಕೊಿಂಡಭ ನಮ್ಗೊೇಸಕರ 

ನತಯವಿಮೊೇಚನೆಯನಭು ಸಿಂಪ್ಾದಸಿಕೊಿಂಡವನಾಗಿ ಒಿಂದೆೇ ಸಾರ 

ದೆೇವರ ಸನುಧ್ಾನಕೆಕ ಪಾವೆೇಶಿಸಿದ್ನಭ. ನರ್ಾಯತಮನಿಂದ್ ತನುನಭು 
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ರ್ಾನೆೇ ನದೊೇಾಷ್ಟಯನಾುಗಿ ದೆೇವರಗೆ ಸಮ್ಪಿಾಸಿಕೊಿಂಡ ಕ್ತಾಸುನ 

ರಕುವು ಎಷೊಿೇ ಹೆಚಾಿಗಿ ನಮ್ಮನಭು ನಜ್ಾವ ಕಮ್ಾಗಳಿಿಂದ್ ಬಿಡಿಸಿ 

ನಾವು ಜ್ೇವವುಳು ದೆೇವರನಭು ಆರಾಧಿಸಭವವರಾಗಭವಿಂರ್ೆ ನಮ್ಮ 
ಮ್ನಸಸನಭು ಶಭದದೇಕರಸಭವದ್ಲಲವೆೇ?  

 ರಕುದ ಮೂಲ್ಕ ಜಯಿಸ್ರ 

ಆದಾಮನು ಸ ೈತ್ಾನನಗ  ಒಪಿಾಸ್ಕ ೂಟುು ಕಳ ದುಕ ೂಿಂಡಿಂಥ ಯಥ್ಾ 

ಸಾಾನಕ ಿ ಯೆೇಸುವಿನ ರಕುದ ಮೂಲ್ಕ ನಾವು 
ಪುನಃಸಾಾಪಿಸಲ್ಾಟಿುದ ಾೇವ . ನಾವು ಇನುು ಮೇಲ  ಹತ್ಾಶರಾದವರು 
ಮತುು ಸ ೂೇತವರು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮತ್ ೂುಮಮ 
ಜಯಶ್ಾಲಿಗಳಾಗಿದ ಾೇವ . 

ನಾವು ಯೆೇಸುವಿನ ರಕುದ ಮೂಲ್ಕ ಸ ೈತ್ಾನನನುು ಜಯಿಸಬಹುದು. 

ಪಾಕಟನೆ 12:11 ಅವರಭ ಪ್ಾಾಣದ್ ಮೆೇಲಿನ ಪಿಾೇತಿಯನಭು ರ್ೊರೆದ್ಭ 
ಮ್ರಣಕೆಕ ಹಿಿಂರ್ೆಗೆಯದೆೇ ಯಜ್ಞದ್ ಕಭರಯಾದಾತನ ರಕುದ್ 

ಬಲದಿಂದ್ಲೂ ಅವನನಭು ಜಯಿಸಿದ್ರಭ. 

 ರಕುದ ಮೂಲ್ಕ ಸಿಂರಕ್ಷಣ  

ರಕುದ ಮೂಲ್ಕ ಸಿಂರಕ್ಷಣ ಯು ಮತುು ಜಯವು ಉಿಂಟು. ನಾವು 
ಯೆೇಸುವಿನ ರಕುದಿಿಂದ ಮುದಿಾಸಲ್ಾಟುವರು ಮತುು ಕುರಮರಯ 

ರಕುದಿಿಂದ ಸ ೈತ್ಾನನನುು ಜಯಿಸುತ್ ುೇವ  ಎಿಂದು ನಾವು 
ಧ ೈಯಿದಿಿಂದ ಅರಕ ಮಾಡಲ್ು ಪ್ಾಾರಿಂಭಿಸಬ ೇಕು. 

ದೆೇವರ ವಾಕಯ 

ದ ೇವರ ವಾಕಯವನುು ನಮಮ ಬಾಯಿಿಂದ ಹ ೇಳಳವಾಗ ಅದು ನಮಮ 
ಜ್ೇವನದಲಿಲ ಪಾಬಲ್ವಾದ ಶಕ್ತುಯಾಗಿ ಮಾಪಿಡುತುದ . ದ ೇವರ 

ವಾಕಯವು ನಮಮ ಆತಮದ ಕತಿುಯಾಗಿದ . 

 ವಾಕಯವು ಜಯವನುು ಉಿಂಟುಮಾಡುತುದ  

ಅಪೊಸುಲ್ನಾದ ಯೇಹಾನನು ದ ೇವರ ವಾಕಯವನುು ತಿಳಿದವರಾಗಿ 

ಜಯವನುು ಹ ೂಿಂದಿದ ಯೌವನಸಾರ ಕುರತು ಬರ ದನು. 

1 ಯೇಹಾನ 2:14 ಯೌವನಸಥರೆೇ ನೇವು ಶಕುರಾಗಿರಭವದ್ರಿಂದ್ಲೂ 

ದೆೇವರ ವಾಕಯವು ನಮ್ಮಲಿಲ ನೆಲೆಗೊಿಂಡಿರಭವದ್ರಿಂದ್ಲೂ ನೇವು 
ಕೆಡಭಕನನಭು ಜಯಿಸಿರಭವದ್ರಿಂದ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಬರೆದದೆದೇನೆ. 
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ನಾವು ದ ೇವರ ವಾಕಯವನುು ತಿಳಿದಾಗ ಮತುು ಅದನುು ನುಡಿಯುವಾಗ, 

ನಾವು ಜಯ ಹ ೂಿಂದಬಹುದು. 

 ವಾಕಯವನುು ನುಡಿಯಿರ 

ತನು ಸ ೇವಕನ ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕ ಗಾಗಿ ಯೆೇಸುವಿನ ಬಳಿಗ  ಬಿಂದ 

ಶತ್ಾಧಿಪತಿಯು ಅಧಿಕಾರದ ಮತುು ನುಡಿಯಲ್ಾಟು ವಾಕಯದ 

ಪ್ಾಾಮುಖಯತ್ ಯನುು ಅಥಿಮಾಡಿಕ ೂಿಂಡನು. 

ಮ್ರ್ಾುಯ 8:8-10 ಆ ಶರ್ಾಧಿಪತಿಯಭ ಪಾಭಭವೆೇ ನೇನಭ ನನು 
ಮ್ನೆಗೆ ಬರತಕಕ ಯೇಗಯರ್ೆ ನನುಲಿಲಲಲ. ನೇನಭ ಒಿಂದ್ಭ ಮಾತಭ 
ಹೆೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಭ ನನು ಆಳಿಗೆ ಗಭಣವಾಗಭವದ್ಭ. ನಾನಭ ಸಹ 

ಮ್ರ್ೊುಬಬರ ಕೆೈಕೆಳಗಿರಭವವನಭ. ನನು ಕೆೈಕೆಳಗೆ ಸಿಪ್ಾಯಿಗಳಿದಾದರೆ 
ನಾನಭ ಅವರಲಿಲ ಒಬಬನಗೆ ಹೊೇಗಭ ಎಿಂದ್ಭ ಹೆೇಳಿದ್ರೆ ಹೊೇಗಭರ್ಾುನೆ. 
ಮ್ರ್ೊುಬಬನಗೆ ಬಾ ಎಿಂದ್ಭ ಹೆೇಳಿದ್ರೆ ಬರಭರ್ಾುನೆ. ನನು ಆಳಿಗೆ 
ಇಿಂರ್ಥಿಂರ್ದ್ನಭು ಮಾಡಭ ಎಿಂದ್ಭ ಹೆೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡಭರ್ಾುನೆ ಅಿಂದ್ನಭ.  

ಯೆೇಸಭ ಇದ್ನಭು ಕೆೇಳಿ ಆಶಿಯಾಪಟಭಿ ತನು ಹಿಿಂದೆ ಬರಭತಿುದ್ದವರಗೆ 
ನಾನಭ ಇಿಂಥಾ ದೊಡಿ ನಿಂಬಿಕೆಯನಭು ಇಸಾಾಯೆೇಲ್ ಜನರಲಿಲಯೂ 

ಕಾಣಲಿಲಲವೆಿಂದ್ಭ ನಭಮ್ಗೆ ಸತಯವಾಗಿ ಹೆೇಳುರ್ೆುೇನೆ!” 

ಯೆೇಸಭವಿನ ಹೆಸರಭ 

ಆತನ ಹ ಸರನುು ನಿಂಬುವವರು ಲ ೂೇಕದಾದಯಿಂತ ಹ ೂೇಗಿ ಆತನ 

ಸುವಾತ್ ಿಯನುು ಸಾರುವಾಗ, ಸೂಚಕಕಾಯಿಗಳಳ ಮತುು 
ಅದುುತಗಳಳ ಅವರ ಮೂಲ್ಕ ನಡ ಯುತ್ ುೇವ  ಎಿಂದು ಯೆೇಸು 
ವಾಗಾಾನ ಮಾಡಿದನು. 

ಮಾಕಾ 16:15-18 ಆ ಮೆೇಲೆ ಅವರಗೆ ನೇವು ಲೊೇಕದ್ ಎಲಾಲ ಕಡೆಗೆ 
ಹೊೇಗಿ ಜಗತಿುಗೆಲಾಲ ಸಭವಾರ್ೆಾಯನಭು ಸಾರರ. ನಿಂಬಿ ದೇಕ್ಷಾಸಾುನ 

ಮಾಡಿಸಿಕೊಳುುವವನಭ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಿಂದ್ಭವನಭ. ನಿಂಬದೆೇ 
ಹೊೇಗಭವವನಭ ದ್ಿಂಡನೆಗೆ ಗಭರಯಾಗಭವನಭ.  

ಇದ್ಲಲದೆ ನಿಂಬಭವವರಿಂದ್ ಈ ಸೂಚಕಕಾಯಾಗಳು ಉಿಂಟಾಗಭವವು. 
ನನು ಹೆಸರನಭು ಹೆೇಳಿ ದೆವಾಗಳನಭು ಬಿಡಿಸಭವರಭ. ಹೊಸ 

ಭಾಷೆಗಳನಭು ಮಾರ್ಾಡಭವರಭ. ಹಾವುಗಳನಭು ಎತಭುವರಭ. 
ವಿಷಪದಾರ್ಾಗಳ ನೆುನಾದ್ರೂ ಕಭಡಿದ್ರೂ ಅವರಗೆ ಯಾವ ಕೆೇಡೂ 
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ಆಗಭವದಲಲ. ಅವರಭ ರೊೇಗಿಗಳ ಮೆೇಲೆ ಕೆೈಯಿಟಿರೆ ಇವರಗೆ 
ಗಭಣವಾಗಭವದ್ಭ ಎಿಂದ್ಭ ಹೆೇಳಿದ್ನಭ. 

 ಆತನ ಹ ಸರನಲಿಲ ಬ ೇಡಿಕ ೂಳಿುರ 

ಯೆೇಸು ಆತನ ಹ ಸರನುು ಉಪಯೇಗಿಸುವ ಹಕಿನುು ಮತುು 
ಅವಕಾಶವನುು ನಮಗ  ಕ ೂಟಿುದಾಾನ . ಆತನ ಹ ಸರನುು 
ಉಪಯೇಗಿಸುವಿಂತ್  ಆತನು ನಮಗ  ಆಜ್ಞಾಪಿಸ್ದಾಾನ . 

ಯೇಹಾನ 14:12-14 ನಮ್ಗೆ ನಜನಜವಾಗಿ ಹೆೇಳುರ್ೆುೇನೆ. ನನುನಭು 
ನಿಂಬಭವವನಭ ನಾನಭ ನಡಿಸಭವ ಕ್ತಾಯೆಗಳನಭು ರ್ಾನೂ ನಡಿಸಭವನಭ 
ಮ್ತಭು ಅವುಗಳಿಗಿಿಂತ ಮ್ಹರ್ಾುದ್ ಕ್ತಾಯೆಗಳನಭು ನಡಿಸಭವನಭ. 
ಯಾಕಿಂದ್ರೆ ನಾನಭ ತಿಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೊೇಗಭರ್ೆುೇನೆ. ಇದ್ಲಲದೆ ನೇವು 
ನನು ಹೆಸರನಲಿಲ ಏನೆೇನಭ ಬೆೇಡಿಕೊಳುುವಿರೊೇ ಅದ್ನಭು 
ನೆರವೆೇರಸಭವೆನಭ. ಹಿೇಗೆ ಮ್ಗನ ಮ್ೂಲಕವಾಗಿ ತಿಂದೆಗೆ ಮ್ಹಿಮೆ 

ಉಿಂಟಾಗಭವದ್ಭ. ನೇವು ನನು ಹೆಸರನಲಿಲ ನನುನಭು ಏನಾದ್ರೂ 

ಬೆೇಡಿಕೊಿಂಡರೆ ಅದ್ನಭು ನೆರವೆೇರಸಭವೆನಭ. 

ಯೇಹಾನ 16:23,24 ಆ ದನದ್ಲಿಲ ನೇವು ನನಗೆ ಯಾವ 

ಪಾಶ್ೆುಯನೂು ಮಾಡಭವದಲಲ. ನಮ್ಗೆ ನಜನಜವಾಗಿ ಹೆೇಳುರ್ೆುೇನೆ. 
ನಮ್ಮ ತಿಂದೆಯನಭು ಏನಾದ್ರೂ ಬೆೇಡಿಕೊಿಂಡರೆ ಅದ್ನಭು ಆತನಭ 
ನನು ಹೆಸರನ ಮೆೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಭವನಭ. ನೇವು ಇದ್ಭವರೆಗೆ ನನು 
ಹೆಸರನ ಮೆೇಲೆ ಯಾವುದೊಿಂದ್ನೂು ಬೆೇಡಿಕೊಿಂಡಿಲಲ ಬೆೇಡಿಕೊಳಿುರ 

ನಮ್ಗೆ ಸಿಕಭಕವದ್ಭ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಆನಿಂದ್ವು ಪರಪೂಣಾವಾಗಭವದ್ಭ. 

 ಎಲ್ಲ ಹ ಸರಗಿಿಂತಲ್ೂ ಶ್ ಾೇಷ್ಠವಾದ ಹ ಸರು 

ಯೆೇಸುವಿನ ಹ ಸರು ಇತರ ಎಲ್ಲ ಹ ಸರುಗಳಿಗಿಿಂತ ಶ್ ಾೇಷ್ಠವಾದ 

ಹ ಸರಾಗಿದ . ಅವನ ಹ ಸರನಲಿಲ ಪಾತಿಯಿಂದು ಮೊಣಕಾಲ್ು 
ಸವಗಿೇಿಯ ಮಿಂಡಲ್ದಲಿಲ ಮತುು ನ ೈಸಗಿಿಕ ಮಿಂಡಲ್ದಲಿಲ 
ಅಡಡಬ್ಲೇಳಬ ೇಕು. 

ಫಿಲಿಪಿಪ 2:9,10 ಈ ಕಾರಣದಿಂದ್ ದೆೇವರಭ ಆತನನಭು ಅತಭಯನುತ 

ಸಾಥನಕೆಕ ಏರಸಿ ಎಲಾಲ ಹೆಸರಭಗಳಿಗಿಿಂತ ಶ್ೆಾೇಷಠವಾದ್ ಹೆಸರನಭು 
ಆತನಗೆ ದ್ಯಪ್ಾಲಿಸಿದಾದನೆ. ಆದ್ದ್ರಿಂದ್ ಸಾಗಾ ಮ್ತಯಾ 

ಪ್ಾರ್ಾಳಗಳಲಿಲರಭವವರೆಲಲರೂ ಯೆೇಸಭವಿನ ಹೆಸರನಲಿಲ ಅಡಬಿಿದ್ಭದ. 

 ಹ ಸರನಲಿಲ ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕ  
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ಪ್ ೇತಾ ಮತುು ಯೇಹಾನರು ಯೆೇಸುವಿನ ಹ ಸರನಲಿಲ 
ಗುಣಪಡಿಸ್ದರು. 

ಅಪೊಸುಲರ ಕೃತಯಗಳು 3:6,12,16 ಆಗ ಪ್ೆೇತಾನಭ ಬೆಳಿು 
ಬಿಂಗಾರವಿಂತೂ ನನುಲಿಲಲಲ, ನನುಲಿಲರಭವದ್ನಭು ನನಗೆ ಕೊಡಭರ್ೆುೇನೆ. 
ನಜರೆೇತಿನ ಯೆೇಸಭ ಕ್ತಾಸುನ ಹೆಸರನಲೆಲೇ ಎದ್ಭದ ನಡೆದಾಡಭ ಎಿಂದ್ಭ 
ಹೆೇಳಿ, 

ಪ್ೆೇತಾನಭ ಇದ್ನಭು ನೊೇಡಿ ಜನರಗೆ ಇಸಾಾಯೆೇಲ್ ಜನರೆೇ, ನೇವು 
ಯಾಕೆ ಇದ್ಕೆಕ ಆಶಿಯಾಪಡಭತಿುೇರ? ನೇವು ನಮ್ಮ ಮೆೇಲೆ 
ದ್ೃಷ್ಟಿಯಿಟಭಿ ನೊೇಡಭವದೆೇನಭ? ನಾವು ಸಾಿಂತ ಶಕ್ತುಯಿಿಂದಾಗಲಿ 

ದೆೇವಭಕ್ತುಯಿಿಂದಾಗಲಿ ಇವನನಭು ನಡೆಯಭವಿಂರ್ೆ ಮಾಡಿದೆವೆಿಂದ್ಭ 
ಭಾವಿಸಬೆೇಡಿರ? 

ನೇವು ನೊೇಡಭವಿಂರ್ ನಮ್ಗೆ ಗಭರಭತಿರಭವಿಂರ್ ಈ ಮ್ನಭಷಯನಭ 
ನೆಟಿಗಾದ್ದ್ದಕೆಕ ಆತನ ಹೆಸರನಲಿಲ ಇಟಿ ನಿಂಬಿಕೆಯೆೇ ಕಾರಣ; ಆ 

ಹೆಸರೆೇ ಇವನನಭು ಬಲಪಡಿಸಿತಭ. ಆತನ ಮ್ೂಲಕ ಉಿಂಟಾಗಿರಭವ 

ನಿಂಬಿಕೆಯೆೇ ಇವನಗೆ ನಮೆಮಲಲರ ಮ್ಭಿಂದೆ ಪೂಣಾಕ್ಷೆೇಮ್ವನಭು 
ಕೊಟ್ಟಿತಭ. 

 ದ ವವಗಳಳ ಅಧಿೇನವಾಗುತುವ  

ಪ್ೌಲ್ನು ದ ವವಗಳಿಗ  ಯೆೇಸುವಿನ ಹ ಸರನಲಿಲ ಬ್ಲಟುುಹ ೂೇಗುವಿಂತ್  
ಆಜ್ಞಾಪಿಸ್ದನು.  

ಅಪೊಸುಲರ ಕೃತಯಗಳು 16:18 ಹಿೇಗೆ ಅನೆೇಕ ದವಸ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ್ 

ಪ್ೌಲನಭ ಬಹಳವಾಗಿ ಬೆೇಸರಗೊಿಂಡಭ ಹಿಿಂತಿರಭಗಿ ಆ ದೆವಾಕೆಕ 
ಅವಳನಭು ಬಿಟಭಿಹೊೇಗಭ ಎಿಂದ್ಭ ಯೆೇಸಭ ಕ್ತಾಸುನ ಹೆಸರನಲಿಲ ನನಗೆ 
ಅಪಪಣೆ ಕೊಡಭರ್ೆುೇನೆ ಎಿಂದ್ಭ ಹೆೇಳಿದ್ನಭ. ಅದೆೇ ಗಳಿಗೆಯಲಿಲಯೆೇ ಅದ್ಭ 
ಬಿಟಭಿ ಹೊೇಯಿತಭ. 

ಸಾರಾಿಂಶ 

ಶ್ ಾೇಷ್ಠವಾದ/ಮಹಾ ಆಜ್ಞ  ಎಿಂಬ ಸ ೈನಯದಲಿಲರುವ ಪಾತಿಯಬಬ 
ವಿಶ್ಾವಸ್ಯು ಅದುುತಕರವಾದ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯಲಿಲ ಮೂರು 
ಬ್ಲೇಗದಕ ೈಗಳನುು ನವಿಹಿಸಲ್ು ಶಕುನಾಗಿರಬ ೇಕು. ಆತಮಗಳ ದ ೂಡಡ 
ಕ ೂಯಲನುು ಕ ೂಯಯಲ್ು ಶ್ಚಷ್ಯರು ಈ ಬ್ಲೇಗದಕ ೈಗಳನುು ಹ ೇಗ  
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ಉಪಯೇಗಿಸ್ದಾಾರ ಿಂದು ಅಪೊಸುಲ್ರ ಕೃತಯಗಳ ಪುಸುಕದಲಿಲ ನಾವು 
ನ ೂೇಡುತ್ ುೇವ . 

ಇಿಂದು, ಅಪೊಸುಲ್ರ ಕೃತಯಗಳ ಪುಸುಕದಲಿಲರುವಿಂತ್ , ಈ ಜಯದ 

ಶಕ್ತುಯುತವಾದ ಬ್ಲೇಗದಕ ೈಗಳನುು ಧರಸ್ಕ ೂಿಂಡ ದ ೇವರ 

ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಸ ೈನಯವು ಏಳಳತಿುದ . ಸೂಚಕಕಾಯಿಗಳಳ ಮತುು 
ಅದುುತಗಳಳ ನಮಮ ಪಟುಣಗಳ ಬ್ಲೇದಿಗಳಲಿಲ ದ ೇವರ ವಾಕಯವನುು 
ದೃಢಪಡಿಸುತಿುವ . ಅದುುತಕರವಾದ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಗಾಗಿ 

ಸವಾಿಯುಧಗಳನುು ಧರಸ್ಕ ೂಿಂಡು ಸಜಾಜಗಿರುವ ದ ೇವರ ಸ ೈನಯವು 
ಅಿಂತಯ ಕಾಲ್ದ ಕ ೂಯಲನುು ಪ್ಾಾರಿಂಭಿಸ್ದ . 

  

ಪರಾಮ್ಶ್ೆಾಗಾಗಿರಭವ ಪಾಶ್ೆುಗಳು 

1. ಇಿಂದು ದ ೇವರ ಸ ೈನಯದಲಿಲ ಯಾರದಾಾರ ? 

 

 

2. ಸವಾಿಯುಧಗಳ ಒಿಂದ ೂಿಂದು ಭಾಗಗಳನುು ಹ ಸರಸ್ರ ಮತುು ಅವುಗಳ ಉಪಯೇಗ ಏನ ಿಂದು ತಿಳಿಸ್ರ. 

 

 

3. ಅದುುತಕರವಾದ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯ ಮೂರು ಬ್ಲೇಗದಕ ೈಗಳಳ ಯಾವುವು?  
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ಪ್ಾಠ ಎಿಂಟಭ 

ಶಕ್ತುಯಭತವಾದ್ ಸಭವಾರ್ಾಾಸೆೇವೆಯಭ ಕಾಯಾರೂಪದ್ಲಿಲ 
ಪ್ಾದಿಾಗಳಳ ಮತುು ಸಾಮಾನಯಜನರು ಎಿಂಬ ಸಿಂಪಾದಾಯವನುು 
ಮುರದುಹಾಕಲಾಗಿದ . ದ ೇವರು ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳ ಹ ೂಸ ಪಿೇಳಿಗ ಯನುು 
ಎಬ್ಲಬಸುತಿುದಾಾನ . ಅವರು ಮುಿಂದ  ಹ ೂೇಗಲ್ು ಮತುು ಯೆೇಸು 
ಮಾಡಿದಿಂಥ ಅದ ೇ ಕಾಯಿಗಳನುು ಮಾಡಲ್ು ಧ ೈಯಿಶ್ಾಲಿಗಳಳ 
ಆಗಿದಾಾರ . 

ಪಾಬಲರಾದ್ ಸಭವಾತಿಾಕರಭ 

ಕೊಯಿಲನ ಹೊಲ 

ಬ ಳ ಯು ಬಹಳವಾಗಿದ  ಆದರ  ಕ ಲ್ಸಗಾರರು ಕಡಿಮ ಎಿಂದು ಯೆೇಸು 
ಹ ೇಳಿದನು. ನಮಮ ತಿಂದ ಯಾದ ದ ೇವರು ಕ ೂಯಿಲನ 

ಯಜಮಾನನಾಗಿದಾಾನ , ಮತುು ಆತನು ಕ ಲ್ಸಗಾರರನುು ಹ ೂಲ್ಕ ಿ 
ಕಳಳಹಿಸ್ದಾಾನ . 

ಮ್ರ್ಾುಯ 9:37,38 37 ಆಗ ತನು ಶಿಷಯರಗೆ ಬೆಳೆಯಭ ಬಹಳ 

ಕೆಲಸದ್ವರಭ ಸಾಲಪ. ಆದ್ದ್ರಿಂದ್ ಬೆಳೆಯ ಯಜಮಾನನನಭು ನನು 
ಬೆಳೆಗೆ ಕೆಲಸದ್ವರನಭು ಕಳುಹಿಸಬೆೇಕೆಿಂದ್ಭ ಬೆೇಡಿಕೊಳಿುರ ಎಿಂದ್ಭ 
ಹೆೇಳಿದ್ನಭ. 

ಬಿತಭುವುದ್ರ - ಕೊಯಭಯವುದ್ರ ನಯಮ್ 

ಬ್ಲತುುವುದರ ಮತುು ಕ ೂಯುಯವುದರ ಕುರತ್ಾದ ದ ೇವರ ನಯಮವು 
ಇನೂು ಜಾರಯಲಿಲದ . 

ಪಾತಿಯಿಂದು ಪಾದ ೇಶದಲ್ೂಲ ಸಭ ಯು ಏನನುು ಬ್ಲತಿುದಿಾಯೇ ಅದನುು 
ಕ ೂಯುಯತುದ . ನಾವು ಮನಗುಿಂದಿದವರಾಗಿ ಹಿಿಂದ ಗ ಯದಿದಾರ , 
ನಾವು ಕ ೂಯಲನುು ಕಾಣುತ್ ುೇವ . 

ಗಲಾತಯ 6:7-9 ಮೊೇಸಹೊೇಗಬೆೇಡಿರ. ದೆೇವರಭ ತಿರಸಾಕರ 

ಸಹಿಸಭವವನಲಲ. ಮ್ನಭಷಯನಭ ರ್ಾನಭ ಏನಭ ಬಿತಭುರ್ಾುನೊೇ ಅದ್ನೆುೇ 
ಕೊಯಯಬೆೇಕಭ. ತನು ಶರೇರಭಾವವನಭು ಕಭರತಭ ಬಿತಭುವವನಭ ಆ 

ಭಾವದಿಂದ್ ನಾಶನವನಭು ಕೊಯಭಯವನಭ. ಆತಮನನಭು ಕಭರತಭ 
ಬಿತಭುವವನಭ ಆತಮನಿಂದ್ ನತಯಜ್ೇವವನಭು ಕೊಯಭಯವನಭ ಒಳ ುೆೇದ್ನಭು 
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ಮಾಡಭವದ್ರಲಿಲ ಬೆೇಸರಗೊಳುದೆೇ ಇರೊೇಣ. ಯಾಕಿಂದ್ರೆ 
ಮ್ನಗಭಿಂದ್ದದ್ದರೆ ತಕಕ ಸಮ್ಯದ್ಲಿಲ ಬೆಳೆಯನಭು ಕೊಯಭಯವೆವು. 

ಒದ್ಗಿಸಭವುದ್ಭ - ವೃದಧಪಡಿಸಭವುದ್ಭ 

ಬ್ಲತುನ ಗಾಗಿ ಬ್ಲೇಜವನುು ಮತುು ಊಟಕಾಿಗಿ ಆಹಾರವನೂು 
ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ದ ೇವರು ವಾಗಾಾನ ಮಾಡಿದಾಾನ . ಬ್ಲೇಜವನುು 
ಹ ಚಿುಸುವುದಾಗಿಯೂ ಮತುು ನಮಮ ಫಲ್ವನುು ವೃದಿಧಪಡಿಸು 
ವುದಾಗಿಯೂ ಸಹ ಆತನು ವಾಗಾಾನ ಮಾಡಿದಾಾನ . 

2 ಕೊರಿಂರ್ 9:10 ಬಿತಭುವವನಗೆ ಬಿೇಜವನೂು ಉಣಭುವವನಗೆ 
ಆಹಾರವನೂು ಕೊಡಭವಾತನಭ ನಮ್ಗೂ ಬಿತಭುವದ್ಕೆಕ ಬಿೇಜವನೂು 
ಕೊಟಭಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ನಮ್ಮ ಧಮ್ಾಕಾಯಾಗಳಿಿಂದಾಗಭವ ಫಲಗಳನಭು 
ವೃದಧಪಡಿಸಭವನಭ. 

ಅದ್ಭುತಕರವಾದ್ ಸಭವಾರ್ಾಾಸೆೇವೆ 

ಮಹಾ/ಶ್ ಾೇಷ್ಠ ಆಜ್ಞ ಯಲಿಲ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಗಾಗಿ ಯೆೇಸು ಕ ೂಟಿುರುವ 

ಅಜ್ಞ ಗಳಲಿಲ ಅದುುತಗಳಳ ಪಾಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿವ . 

ಮಾಕಾ 16:15,17,18,20 ಆ ಮೆೇಲೆ ಅವರಗೆ ನೇವು ಲೊೇಕದ್ 

ಎಲಾಲ ಕಡೆಗೆ ಹೊೇಗಿ ಜಗತಿುಗೆಲಾಲ ಸಭವಾರ್ೆಾಯನಭು ಸಾರರ. 

ಇದ್ಲಲದೆ ನಿಂಬಭವವರಿಂದ್ ಈ ಸೂಚಕಕಾಯಾಗಳು ಉಿಂಟಾಗಭವವು. 
ನನು ಹೆಸರನಭು ಹೆೇಳಿ ದೆವಾಗಳನಭು ಬಿಡಿಸಭವರಭ. ಹೊಸ 

ಭಾಷೆಗಳನಭು ಮಾರ್ಾಡಭವರಭ. ಹಾವುಗಳನಭು ಎತಭುವರಭ. 
ವಿಷಪದಾರ್ಾಗಳ ನೆುನಾದ್ರೂ ಕಭಡಿದ್ರೂ ಅವರಗೆ ಯಾವ ಕೆೇಡೂ 

ಆಗಭವದಲಲ. ಅವರಭ ರೊೇಗಿಗಳ ಮೆೇಲೆ ಕೆೈಯಿಟಿರೆ ಇವರಗೆ 
ಗಭಣವಾಗಭವದ್ಭ ಎಿಂದ್ಭ ಹೆೇಳಿದ್ನಭ. 

ಇತುಲಾಗಿ ಅವರಭ ಹೊರಟಭಹೊೇಗಿ ಎಲೆಲಲಿಲಯೂ ಸಭವಾರ್ೆಾಯನಭು 
ಸಾರದ್ರಭ. ಮ್ತಭು ಕತಾನಭ ಅವರ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಭರ್ಾು, 
ಸೂಚಕಕಾಯಾಗಳಿಿಂದ್ ಸಭವಾರ್ೆಾಯ ವಾಕಯವನಭು ಬಲಪಡಿಸಭರ್ಾು 
ಇದ್ದನಭ. ಆಮೆನ. 

ಮ್ರ್ಾುಯ 28:19,20 ಆದ್ದರಿಂದ್ ನೇವು ಹೊೇರಟಭಹೊಗಿ ಎಲಾಲ 
ದೆೇಶಗಳ ಜನರನಭು ಶಿಷಯರನಾುಗಿ ಮಾಡಿರ ಅವರಗೆ ತಿಂದೆಯ 

ಮ್ಗನ ಪವಿರ್ಾಾತಮನ ಹೆಸರನಲಿಲ ದೇಕ್ಷಾಸಾುನಮಾಡಿಸಿ, ನಾನಭ 
ನಮ್ಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದನೆುಲಾಲ ಕಾಪ್ಾಡಿಕೊಳುುವದ್ಕೆಕ ಅವರಗೆ 
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ಉಪದೆೇಶ ಮಾಡಿರ. ನೊೇಡಿರ, ನಾನಭ ಯಭಗದ್ 

ಸಮಾಪಿುಯವರೆಗೂ ಎಲಾಲ ದವಸ ನಮ್ಮ ಸಿಂಗಡ ಇರಭರ್ೆುೇನೆ ಎಿಂದ್ಭ 
ಹೆೇಳಿದ್ರಭ. ಆಮೆನ.  

ನಾವು ಲ ೂೇಕದ ಎಲಾಲ ಕಡ ಗ  ಹ ೂೇಗಿ ಎಲಾಲ ದ ೇಶಗಳವರನುು 
ಶ್ಚಷ್ಯರನಾುಗಿ ಮಾಡಬ ೇಕ ಿಂದು ಯೆೇಸು ಹ ೇಳಿದನು. ನಾವು ಅವರಗ  
ದಿೇಕ್ಷಾಸಾುನ ಮಾಡಿಸಬ ೇಕು ಮತುು ಯೆೇಸು ಆಜ್ಞಾಪಿಸ್ದ ಎಲ್ಲವನೂು 
ಮಾಡಲ್ು ಅವರಗ  ಬ ೂೇಧಿಸಬ ೇಕು. ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯಲಿಲ ಹ ೇಗ  
ಪರಣಾಮಕಾರಯಾಗಿರಬ ೇಕು, ಹ ೇಗ  ದ ವವಗಳನುು ಬ್ಲಡಿಸಬ ೇಕು 
ಮತುು ಹ ೇಗ  ರ ೂೇಗಿಗಳ ಮೇಲ  ಕ ೈ ಇಡಬ ೇಕು ಎಿಂದು ನಾವು 
ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಿಗ  ಬ ೂೇಧಿಸಬ ೇಕು. 

ಯೆೇಸಭ, ನಮ್ಮ ಮಾದ್ರ 

ಯೆೇಸು ಈ ಕ ಳಗ  ಕಾಣುವಿಂಥವುಗಳನುು ವ ೈಯಕ್ತುಕವಾಗಿ ಮಾಡುವ 

ಮೂಲ್ಕ ತನು ಸ ೇವ ಯನುು ಪ್ಾಾರಿಂಭಿಸ್ದನು: 

 ಬ ೂೇಧಿಸುವುದು 

 ಉಪದ ೇಶ್ಚಸುವುದು/ಪಾಸಿಂಗ ಮಾಡುವುದು 

 ಗುಣಪಡಿಸುವುದು 

 ಬ್ಲಡುಗಡ ಗ ೂಳಿಸುವುದು ಮತುು ಸವಸ್ಾತಿಗ  ತರುವುದು 

 ಸ ರ ಯಾಳಳಗಳನುು ಬ್ಲಡಿಸುವುದು 

 ಕನಕರ ತ್ ೂೇರಸುವುದು  

ಲೂಕ 4:18 ಕತಾನ ಆತಮವು ನನು ಮೆೇಲೆ ಅದೆ, ಆತನಭ ನನುನಭು 
ಬಡವರಗೆ ಶಭಭವತಾಮಾನವನಭು ಸಾರಭವದ್ಕೆಕ ಅಭಿಷೆೇಕ್ತಸಿದ್ನಭ. 
ಸೆರೆಯವರಗೆ ಬಿಡಭಗಡೆಯಾಗಭವದ್ನಭು ಮ್ತಭು ಕಭರಭಡರಗೆ 
ಕಣಭುಬರಭವದ್ನಭು ಪಾಸಿದಧ ಪಡಿಸಭವದ್ಕೂಕ ಕಭಗಿಸಿಲಪಟಿವರನಭು ಬಿಡಿಸಿ 

ಕಳುಹಿಸಭವದ್ಕೂಕ, 

ಮ್ರ್ಾುಯ 9:35,36 ಯೆೇಸಭ ಎಲಲ ಊರಭಗಳನೂು ಹಳಿುಪಳಿುಗಳನೂು 
ಸಭತಿುಕೊಿಂಡಭ ಅವರ ಸಭಾಮ್ಿಂದರಗಳಲಿಲ ಉಪದೆೇಶಮಾಡಭರ್ಾು 
ಪಜಲೊೇಕರಾಜಯದ್ ಸಭವಾರ್ೆಾಯನಭು ಸಾರ ಹೆೇಳುರ್ಾು ಎಲಾಲ ತರದ್ 

ರೊೇಗಗಳನೂು ಎಲಾಲ ತರದ್ ಬೆೇನೆಗಳನೂು ವಾಸಿಮಾಡಭರ್ಾು 
ಬಿಂದ್ನಭ. ಆದ್ರೆ ಜನರ ಗಭಿಂಪುಗಳನಭು ನೊೇಡಿ ಅವರಭ 
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ಕಭರಭಬನಲಲದ್ ಕಭರಗಳ ಹಾಗೆ ರ್ೊಳಲಿ ಬಳಲಿ ಹೊೇಗಿದಾದರಲಲ ಎಿಂದ್ಭ 
ಅವರ ಮೆೇಲೆ ಕನಕರಪಟಿನಭ. 

ಯೇಹಾನ 14:12 ನಮ್ಗೆ ನಜನಜವಾಗಿ ಹೆೇಳುರ್ೆುೇನೆ. ನನುನಭು 
ನಿಂಬಭವವನಭ ನಾನಭ ನಡಿಸಭವ ಕ್ತಾಯೆಗಳನಭು ರ್ಾನೂ ನಡಿಸಭವನಭ 
ಮ್ತಭು ಅವುಗಳಿಗಿಿಂತ ಮ್ಹರ್ಾುದ್ ಕ್ತಾಯೆಗಳನಭು ನಡಿಸಭವನಭ. 
ಯಾಕಿಂದ್ರೆ ನಾನಭ ತಿಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೊೇಗಭರ್ೆುೇನೆ. 

ಸಿಂಖ್ಾಯವೃದಧ 

ಮೊದಲಿಗ , ಯೆೇಸುವಿನ ಸ ೇವ ಯು ಏಕಕಾಲ್ದಲಿಲ ಒಿಂದ ೇ ಹಳಿುಗ  
ಅಥವಾ ಪಟುಣಕ ಿ ಮಾತಾ ಸ್ೇಮಿತವಾಗಿತುು.  

ಹನೆುರಡಭ ಮ್ಿಂದ ಶಿಷಯರಭ 

ಅನಿಂತರ ಯೆೇಸು ಹನ ುರಡು ಮಿಂದಿ ಶ್ಚಷ್ಯರನುು ನಯೇಜ್ಸುವ 

ಮೂಲ್ಕ ತನು ಸ ೇವ ಯನುು ವೃದಿಧಗ ೂಳಿಸಲ್ು ಪ್ಾಾರಿಂಭಿಸ್ದನು. 
ಆತನು ಅವರಗ  ತ್ ೂೇರಸ್ಕ ೂಟು ಅದ ೇ ಸ ೇವ ಯನುು ಅವರು 
ಮಾಡಬ ೇಕಾಗಿತುು. ಅವರು ಯೆೇಸುವಿನಲಿಲ ಇದಾಿಂಥ ಅದ ೇ 
ಪಿಾೇತಿಯಿಿಂದ ಮತುು ಕನಕರದಿಿಂದ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಬ ೇಕಾಗಿತುು. 

ಮ್ರ್ಾುಯ 9:36-38 ಆದ್ರೆ ಜನರ ಗಭಿಂಪುಗಳನಭು ನೊೇಡಿ ಅವರಭ 
ಕಭರಭಬನಲಲದ್ ಕಭರಗಳ ಹಾಗೆ ರ್ೊಳಲಿ ಬಳಲಿ ಹೊೇಗಿದಾದರಲಲ ಎಿಂದ್ಭ 
ಅವರ ಮೆೇಲೆ ಕನಕರಪಟಿನಭ.  

ಆಗ ತನು ಶಿಷಯರಗೆ – ಬೆಳೆಯಭ ಬಹಳ ಕೆಲಸದ್ವರಭ ಸಾಲಪ. 
ಆದ್ದ್ರಿಂದ್ ಬೆಳೆಯ ಯಜಮಾನನನಭು ನನು ಬೆಳೆಗೆ ಕೆಲಸದ್ವರನಭು 
ಕಳುಹಿಸಬೆೇಕೆಿಂದ್ಭ ಬೆೇಡಿಕೊಳಿುರ ಎಿಂದ್ಭ ಹೆೇಳಿದ್ನಭ.  

ಹನೆುರಡಭ ಮ್ಿಂದ ಶಿಷಯರಭ 

ಮೊದಲ್ು ಶ್ಚಷ್ಯರಗ  ಕ ೂಯಿಲಗಾಗಿ ಪ್ಾಾರ್ಥಿಸುವಿಂತ್  ಆಜ್ಞ  
ಕ ೂಡಲಾಯಿತು. ಅನಿಂತರ ಅವರನುು ನಯೇಜ್ಸಲಾಯಿತು - 

ಅಧಿಕಾರವನುು ಕ ೂಡಲಾಯಿತು - ಮತುು ಕಳಳಹಿಸ್ಕ ೂಡಲಾಯಿತು. 

ಮ್ರ್ಾುಯ 10:1,5,7,8 ಆತನಭ ತನು ಹನೆುರಡಭ ಮ್ಿಂದ ಶಿಷಯರನಭು 
ಹತುರಕೆಕ ಕರೆದ್ಭ ದೆವಾಗಳನಭು ಬಿಡಿಸಭವದ್ಕೂಕ ಎಲಾಲ ತರದ್ 

ರೊೇಗಗಳನೂು ಎಲಾಲ ತರದ್ ಬೆೇನೆಗಳನೂು ವಾಸಿಮಾಡಭವದ್ಕೂಕ 
ಅವರಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟಿನಭ. 



101 

 

ಈ ಹನೆುರಡಭ ಮ್ಿಂದಯನಭು ಯೆೇಸಭ ಕಳುಹಿಸಿದ್ನಭ. ಅವರಗೆ ಅಪಪಣೆ 
ಕೊಟಿದೆದೇನಿಂದ್ರೆ, ... ಪರಲೊೇಕ ರಾಜಯವು ಸಮಿೇಪವಾಯಿರ್ೆಿಂದ್ಭ 
ಸಾರಹೆೇಳುರ್ಾು ಹೊೇಗಿರ. ರೊೇಗಿಗಳನಭು ಸಾಸಥಮಾಡಿರ. ಸತುವರನಭು 
ಬದ್ಭಕ್ತಸಿರ. ಕಭಷಠಹತಿುದ್ವರನಭು ಶಭದ್ದಮಾಡಿರ. ದೆವಾಗಳನಭು 
ಬಿಡಿಸಿರ. ಉಚ್ಚತವಾಗಿ ಹೊಿಂದದದರ ಉಚ್ಚತವಾಗಿ ಕೊಡಿರ. 

ಎಪಪತಭು ಮ್ಿಂದ ಶಿಷಯರಭ 

ಹನ ುರಡು ಮಿಂದಿ ಶ್ಚಷ್ಯರು ಸಿಂತ್ ೂೇಷ್ದಿಿಂದ ಹಿಿಂದಿರುಗಿದ ನಿಂತರ, 

ಯೆೇಸು ಇನೂು ಎಪಾತುು ಮಿಂದಿ ಶ್ಚಷ್ಯರನುು ನಯೇಜ್ಸ್ ಅವರನುು 
ಕಳಳಹಿಸ್ಕ ೂಟುನು. 

ಲೂಕ 10:1,9 ಇದಾದ್ ಮೆೇಲೆ ಸಾಾಮಿಯಭ ಇನೂು ಎಪಪತಭು 
ಮ್ಿಂದಯನಭು ನೆೇಮಿಸಿ ಅವರನಭು ಇಬಿಬಬಬರಾಗಿ ರ್ಾನಭ 
ಹೊೇಗಬೆೇಕೆಿಂದದ್ದ ಪಾತಿಯಿಂದ್ೂರಗೂ ಪಾತಿಯಿಂದ್ಭ ಸಥಳಕೂಕ 
ಮ್ಭಿಂದಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ನಭ. ಅಲಿಲರಭವ ರೊೇಗಿಗಳಿಗೆ ವಾಸಿಮಾಡಿ 

ಅವರಗೆ ದೆೇವರ ರಾಜಯವು ನಮ್ಮ ಸಮಿೇಪಕೆಕ ಬಿಂದದೆ ಎಿಂದ್ಭ 
ಹೆೇಳಿರ. 

ಪಾತಿಯಬಬ ವಿಶ್ಾಾಸಿಯಭ 

ಯೆೇಸು ಈ ಭೂಮಿಯನುು ಬ್ಲಟುುಹ ೂೇಗುವ ಮುನು, ಆತನು ಎಲ್ಲ 
ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳನುು ನಯೇಜ್ಸ್ ಅವರನುು ಕಳಳಹಿಸ್ಕ ೂಟುನು. 
ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಳ ಯೆೇಸುವಿನ ಕ್ತಾಯೆಗಳನುು ಮತುು ಯೆೇಸು 
ಮಾಡಿದಾಕ್ತಿಿಂತಲ್ೂ ದ ೂಡಡದಾದ ಕ್ತಾಯೆಗಳನುು ಮಾಡಬ ೇಕು. 

ಮಾಕಾ 16:15,17,18 ಆ ಮೆೇಲೆ ಅವರಗೆ ನೇವು ಲೊೇಕದ್ ಎಲಾಲ 
ಕಡೆಗೆ ಹೊೇಗಿ ಜಗತಿುಗೆಲಾಲ ಸಭವಾರ್ೆಾಯನಭು ಸಾರರ. ಇದ್ಲಲದೆ 
ನಿಂಬಭವವರಿಂದ್ ಈ ಸೂಚಕಕಾಯಾಗಳು ಉಿಂಟಾಗಭವವು. ನನು 
ಹೆಸರನಭು ಹೆೇಳಿ ದೆವಾಗಳನಭು ಬಿಡಿಸಭವರಭ. ಹೊಸ ಭಾಷೆಗಳನಭು 
ಮಾರ್ಾಡಭವರಭ. ಹಾವುಗಳನಭು ಎತಭುವರಭ. ವಿಷಪದಾರ್ಾಗಳ 

ನೆುನಾದ್ರೂ ಕಭಡಿದ್ರೂ ಅವರಗೆ ಯಾವ ಕೆೇಡೂ ಆಗಭವದಲಲ. ಅವರಭ 
ರೊೇಗಿಗಳ ಮೆೇಲೆ ಕೆೈಯಿಟಿರೆ ಇವರಗೆ ಗಭಣವಾಗಭವದ್ಭ ಎಿಂದ್ಭ 
ಹೆೇಳಿದ್ನಭ. 
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ನಾವು ಸುವಾತ್ ಿಯನುು ಸಾರುವಾಗ ಆತನು ಅದುುತಗಳ ಮೂಲ್ಕ 

ತನು ವಾಕಯವನುು ಬಲ್ಪಡಿಸುತ್ ುೇನ  ಎಿಂದು ಯೆೇಸು ಹ ೇಳಿದನು. 
ಅದುುತಗಳಳ ನಡ ಯುತುವ  ಎಿಂದು ನಾವು ನರೇಕ್ಷಿಸಬ ೇಕು. 

ಯೆೇಸು ಈ ಭೂಮಿಯಲಿಲ ಮಾಡಿದ ಅದ ೇ ಕ್ತಾಯೆಗಳನುು ನಾವು ಸಹ 

ಮಾಡಬ ೇಕ ಿಂದು ಆತನು ನಮಗ  ಆಜ್ಞಾಪಿಸ್ದಾಾನ . 
ಪರಣಾಮಕಾರಯಾಗಿರುವ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಗಾಗಿ ದ ೇವರ 

ರೇತಿನೇತಿಯನುು ತಿಳಿಯಲ್ು, ನಾವು ಮತ್ಾುಯ, ಮಾಕಿ, ಲ್ೂಕ 

ಮತುು ಯೇಹಾನರ ಸುವಾತ್ ಿಗಳನುು ಓದಬ ೇಕು ಮತುು ಯೆೇಸು 
ಮಾಡಿದಿಂಥ ಅದ ೇ ಕ್ತಾಯೆಗಳನುು ನಾವು ಮಾಡುತಿುರುವುದಾಗಿ 

ಕಲಿಾಸ್ಕ ೂಳುಬ ೇಕು. 

ಯೇಹಾನ 14:12 ನಮ್ಗೆ ನಜನಜವಾಗಿ ಹೆೇಳುರ್ೆುೇನೆ. ನನುನಭು 
ನಿಂಬಭವವನಭ ನಾನಭ ನಡಿಸಭವ ಕ್ತಾಯೆಗಳನಭು ರ್ಾನೂ ನಡಿಸಭವನಭ 
ಮ್ತಭು ಅವುಗಳಿಗಿಿಂತ ಮ್ಹರ್ಾುದ್ ಕ್ತಾಯೆಗಳನಭು ನಡಿಸಭವನಭ. 
ಯಾಕಿಂದ್ರೆ ನಾನಭ ತಿಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೊೇಗಭರ್ೆುೇನೆ. 

ಯೆೇಸುವಿನ ಕ್ತಾಯೆಗಳಳ ಪೂತಿಿಯಾಗಿ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಯೆೇಸು ಮಾಡಿದ 

ಎಲಾಲ ಕ್ತಾಯೆಗಳನುು ಪುಸುಕಗಳಲಿಲ ಬರ ಯುವುದಾದರ  ಅವುಗಳನುು 
ಬಹುಶಃ ಲ ೂೇಕವ ೇ ಹಿಡಿಸಲಾರದ ಿಂದು ಯೇಹಾನನು ಹ ೇಳಿದನು. 

ಯೇಹಾನ 21:25 ಇದ್ಲಲದೆ ಯೆೇಸಭ ಮಾಡಿದ್ಭದ ಇನೂು ಬಹಳವಿದೆ. 
ಅದ್ನೆುಲಾಲ ಒಿಂದೊಿಂದಾಗಿ ಬರೆಯಭವದಾದ್ರೆ ಬರೆಯಬೆೇಕಾದ್ರೆ 
ಪುಸುಕಗಳನಭು ಲೊೇಕವೆೇ ಹಿಡಿಸದೆ ಹೊೇದೇರ್ೆಿಂದ್ಭ ನಾನಭ 
ನೆನಸಭರ್ೆುೇನೆ. ಆಮೆನ. 

ಅದೆೇ ಶಕ್ತು 

ಯೆೇಸುವನುು ಅತನ ಭೂಲ ೂೇಕದಲಿಲನ ಸ ೇವ ಗಾಗಿ ಸಜುಜಗ ೂಳಿಸಲ್ು 
ಇಳಿದುಬಿಂದ ಪವಿತ್ಾಾತಮನ ಅದ ೇ ಶಕ್ತುಯು ಇಿಂದು ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳನುು 
ಬಲ್ಗ ೂಳಿಸುವುದಕಾಿಗಿ ಲ್ಭಯವಿದ . 

ಅಪೊಸುಲರ ಕೃತಯಗಳು 1:8 ಆದ್ರೆ ಪವಿರ್ಾಾತಮ ನಮ್ಮ ಮೆೇಲೆ 
ಬರಲಭ ನೇವು ಬಲವನಭು ಹೊಿಂದ ಯೆರೂಸಲೆೇಮಿನಲಿಲಯೂ ಎಲಾಲ 
ಯೂದಾಯ ಸಮಾಯಾ ಸಿೇಮೆಗಳಲಿಲಯೂ ಭೂಲೊೇಕದ್ 

ಕಟಿಕಡೆಯವರೆಗೂ ನನಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರಬೆೇಕಭ ಅಿಂದ್ನಭ. 
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ಪವಿತ್ಾಾತಮನಲಿಲನ ದಿೇಕ್ಷಾಸಾುನದ ಮೂಲ್ಕ ಬರುವ ಶಕ್ತುಯು, ಯೆೇಸು 
ಕ್ತಾಸುನಗಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವುದಕಾಿಗಿರುವ ಶಕ್ತುಯಾಗಿದ . ಪಾತಿಯಬಬ 
ವಿಶ್ಾವಸ್ಯು ಅದುುತಕರವಾದ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯಲಿಲ 
ಪರಣಾಮಕಾರಯಾಗಿರುವುದಕಾಿಗಿ ದ ೇವರ ಶಕ್ತುಯು ಕ ೂಡಲ್ಾಟಿುದ . 

ಶಕ್ತುಯಭತವಾದ್ ಸಭವಾರ್ಾಾಸೆೇವೆ 

ಅಸಾಧ್ಾರಣವಾದ್ ಸಿಂದ್ಶಾನಗಳು 

ವಿಮತಿೇಯ ಧಮಿಗಳಳ ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ದ ವವಗಳ ಶಕ್ತುಯಿಿಂದ 

ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಕಾಯಿಗಳನುು ಪಾದಶ್ಚಿಸುತುವ . ಈ ಪ್ ೈಶ್ಾಚಿಕ 

ಧಮಿಗಳಿಿಂದ ಬಿಂಧಿಸಲ್ಾಟುು ನಶ್ಚಸ್ಹ ೂೇಗುತಿುರುವವರನುು ರಕ್ಷಿಸಲ್ು, 
ದ ೇವರಾತಮ ಭರತರಾಗಿರುವ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಳ ಸೂಚಕಕಾಯಿಗಳ 

ಮತುು ಅದುುತಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಆತನ ಮಹಾ ಶಕ್ತುಯನುು 
ಪಾದಶ್ಚಿಸಬ ೇಕಾದದುಾ ಅಗತಯವಾಗಿದ . ಮಹಾತ್ಾಿಯಿಗಳನುು, 
ಸೂಚಕಕಾಯಿಗಳನುು ಮತುು ಅದುುತಗಳನುು ಮಾಡುವ 

ಸಾಮಥಯಿವು ದ ೇವರು ತನು ದ ೇಹವ ಿಂಬ ಸಭ ಗ  ಕ ೂಟಿುರುವ 

ಶಕ್ತುಯುತವಾದ ಸಾಧನಗಳಾಗಿವ . 

ಟಿ.ಎಲ್. ಓಸ ೂಬೇನ್ಿ ರವರು ಹಿೇಗ  ಬರ ದಿದಾಾರ , 

ದ ೇವರ ಶಕ್ತುಯಲಿಲ ಬ ೂೇಧಿಸಲ್ಾಡುವ, ಸೂಚಕಕಾಯಿಗಳ, 

ಮಹತ್ಾಿಯಿಗಳ ಮತುು ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಅದುುತಗಳ 

ಮೂಲ್ಕ ದೃಢಪಡಿಸಲ್ಾಡುವ, ದ ೇವರ ರಾಜಯದ 

ಸುವಾತ್ ಿಯು ಯಾವುದ ೇ ತಲ ಮಾರನಲಾಲದರೂ 

ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯ ಮಹಾ ವಿಜಯವನುು ಉಿಂಟು 
ಮಾಡುತುದ . 

ಈ ಲ ೂೇಕದ ಬಹುತ್ ೇಕ ಜನರು ಅಸಾಧಾರಣವಾದ 

ಭಾವನ ಯುಳುವರು ಆಗಿದಾಾರ . ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಶಕ್ತುಯಿಂದಿಗ  - 

ಅವರ ಶಕ್ತುಗಿಿಂತಲ್ೂ ಹ ಚಾುದ ಶಕ್ತುಯಿಂದಿಗ  ಬರುವಿಂಥ 

ಸುವಾತ್ ಿಯನುು ಮಾತಾ ಅವರು ಅಪ್ ೇಕ್ಷಿಸುತ್ಾುರ , ಬಯಸುತ್ಾುರ  
ಮತುು ಅಿಂಗಿೇಕರಸುತ್ಾುರ . 

ಶಕ್ತುಯುತವಾದ ಸಿಂದಶಿನವು ಅವರು ಆರಾಧಿಸುವ ಮತುು 
ಭಯಪಡುವ ಸುಳಳು ದ ೇವರುಗಳ ಮತುು ಆತಮಗಳಿಗಿಿಂತ ಯೆೇಸು 
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ಕ್ತಾಸುನು ಹ ಚುು ಶಕ್ತುಶ್ಾಲಿ ಎಿಂದು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವ, 

ಪ್ಾಾಯೇಗಿಕವಾದ ಪಾದಶಿನವಾಗಿದ . 

ಜಾನ್ ವಿಿಂಬರ ರವರು ಪವರ್್ ಇವಾಿಂಜೆಲಿಸಮ್ ಎಿಂಬ ತಮಮ 
ಪುಸುಕದಲಿಲ ಹಿೇಗ  ಬರ ದಿದಾಾರ , 

ಸುವಾತ್ ಿಯು ನಿಂಬಲ್ಾಡುವುದಕಾಿಗಿ ಯಾವುದ ೇ 
ವಯವಸ ಾಯನಾುಗಲಿ ಅಥವಾ ಪಡ ಯನಾುಗಲಿ 

ಜಯಿಸುವುದಕ ಿ ಶಕ್ತುಯುತವಾದ ಸಿಂದಶಿನವು 
ಕಾರಣವಾಗಿರುತುದ .  

ನಶ್ಚಸ್ಹ ೂೇಗುತಿುರುವವರನುು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕಾಿಗಿ ಬ ೇಕಾಗಿರುವ 

ಸೂಚಕಕಾಯಿಗಳ, ಮಹಾತ್ಾಿಯಿಗಳ, ಅದುುತಗಳ ಮತುು 
ಪವಿತ್ಾಾತಮನ ವರಗಳ ಪ್ಾಾಮುಖಯತ್ ಯ ಬಗ ೆ ಇಬ್ಲಾಯ ಪುಸುಕದ 

ಗಾಿಂಥಕತಿನು ಬರ ದಿದಾಾನ . 

ಇಬಿಾಯ 2:3,4 ... ನಮ್ಮ ಮ್ಭಿಂದಟ್ಟಿರಭವ ಈ ಅತಯಿಂತ ವಿಶ್ೆೇಷ 

ರಕ್ಷಣೆಯನಭು ನಾವು ಅಲಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪಿಪಸಿಕೊಳುುವದ್ಭ ಹೆೇಗೆ? 

ಇದ್ಭ ಕತಾನಿಂದ್ ಮೊದ್ಲಭ ಹೆೇಳಲಪಟ್ಟಿತಭ. ಆತನಿಂದ್ ಕೆೇಳಿದ್ವರಭ 
ಇದ್ನಭು ನಮ್ಗೆ ಸಿಥರಪಡಿಸಿದ್ರಭ. ಮ್ತಭು ದೆೇವರಭ ಅವರ ಕೆೈಯಿಿಂದ್ 

ಸೂಚಕಕಾಯಾಗಳನೂು ಅದ್ಭಬತಕಾಯಾಗಳನೂು ನಾನಾ ವಿಧವಾದ್ 

ಮ್ಹರ್ಾಕಯಾಗಳನಭು ನಡಿಸಿ ಪವಿರ್ಾಾತಮವರವನಭು ತನು 
ಚ್ಚರ್ಾುನಭಸಾರವಾಗಿ ಅವರಗೆ ಅನಭಗಾಹಿಸಿ ಅವರ ಮಾತಿಗೆ 
ಸಾಕ್ಷಿಕೊಡಭತಿುದ್ದನಭ. 

ಅದ್ಭುತಗಳು ಸಪಷಿವಾಗಿ ರ್ೊೇರಬಿಂದ್ವು 

ಸೂಚಕಕಾಯಿಗಳ ಮತುು ಅದುುತಗಳ ಮೂಲ್ಕ ದೃಢಪಡಿಸಲ್ಾಟು 
ಸುವಾತ್ ಿಯು ಮಹತುರವಾದ ಫಲ್ಗಳನುು ಉಿಂಟುಮಾಡುತುದ . 
ಪ್ ೇತಾನಾಗಲಿ, ಫಿಲಿಪಾನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ೌಲ್ನಾಗಲಿ ಅದ ೇ ರೇತಿಯ 

ಫಲ್ಗಳಳ ಯಾವಾಗಲ್ೂ ಉಿಂಟಾಗುತುವ : 

 ಅವರು ಸುವಾತ್ ಿಯನುು ಸಾರದರು 

 ಅದುುತಗಳಳ ಸಾಷ್ುವಾಗಿ ತ್ ೂೇರಬಿಂದವು 

 ಜನಸಮೂಹಗಳಳ ನಿಂಬ್ಲದರು 
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ಸುವಾತ್ ಿಯು ದ ೇವರ ಬಲ್ಸವರೂಪವಾಗಿದ  ಎಿಂದು ಪ್ೌಲ್ನು 
ಹ ೇಳಿದನು. 

ರೊೇಮಾಪುರ 1:16 ಸಭವಾರ್ೆಾಯ ವಿಷಯದ್ಲಿಲ ನಾನಭ 
ನಾಚ್ಚಕೊಳುುವವನಲಲ. ಆ ಸಭವಾರ್ೆಾಯಭ ದೆೇವರ 

ಬಲಸಾರೂಪವಾಗಿದ್ಭದ ಮೊದ್ಲಭ ಯೆಹೂದ್ಯರಗೆ ಆ ಮೆೇಲೆ ಗಿಾೇಕರಗೆ 
ಅಿಂದ್ೂ ನಿಂಬಭವವರೆಲಲರಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ಉಿಂಟಭಮಾಡಭವಿಂರ್ದಾದಗಿದೆ. 

ವಾಕಯವನುು ಬ ೂೇಧಿಸುವಿಂಥ ಕಡ ಯಲಿಲ ಯಾವಾಗಲ್ೂ ಅದುುತಗಳಳ 
ಇರುತುವ . 

ಮಾಕಾ 16:20 ಇತುಲಾಗಿ ಅವರಭ ಹೊರಟಭಹೊೇಗಿ ಎಲೆಲಲಿಲಯೂ 

ಸಭವಾರ್ೆಾಯನಭು ಸಾರದ್ರಭ. ಮ್ತಭು ಕತಾನಭ ಅವರ ಕೂಡ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡಭರ್ಾು, ಸೂಚಕಕಾಯಾಗಳಿಿಂದ್ ಸಭವಾರ್ೆಾಯ ವಾಕಯವನಭು 
ಬಲಪಡಿಸಭರ್ಾು ಇದ್ದನಭ. ಆಮೆನ. 

ಸೂಚಕಕಾಯಿಗಳಳ ಮತುು ಅದುುತಗಳಳ ಸಾರಲ್ಾಟು 
ಸುವಾತ್ ಿಯನುು ದೃಢಪಡಿಸ್ದಾಗ, ಜನರು ಯೆೇಸುವಿನ ಬಳಿಗ  
ಬರುತ್ಾುರ . 

ನಾವು ಅಪೊಸುಲ್ರ ಕೃತಯಗಳನುು ಕಲಿಯುವಾಗ, ಜನರು 
ಪವಿತ್ಾಾತಮನಿಂದ ತುಿಂಬ್ಲದಾಗಲ ಲಾಲ ಅವರು ಯೆೇಸು ಕ್ತಾಸುನಗಾಗಿ 

ಮಹಾತ್ಾಿಯಿಗಳನುು ಮಾಡುವಿಂಥ ಶಕ್ತುಶ್ಾಲಿಗಳಾದ 

ಸುವಾತಿಿಕರಾದರು ಎಿಂದು ನಾವು ಕಾಣುತ್ ುೇವ . 

ಯೆೇಸಭವಿನ ಶಕ್ತು 

ಸಾರುವುದಕಾಿಗಿ ಪವಿತ್ಾಾತಮನಿಂದ ಅಭಿಷ್ ೇಕ್ತಸಲ್ಾಟಿುದ ಾೇನ ಿಂದು 
ಯೆೇಸು ಹ ೇಳಿದನು. 

ಲೂಕ 4:18 ಕತಾನ ಆತಮವು ನನು ಮೆೇಲೆ ಅದೆ, ಆತನಭ ನನುನಭು 
ಬಡವರಗೆ ಶಭಭವತಾಮಾನವನಭು ಸಾರಭವದ್ಕೆಕ ಅಭಿಷೆೇಕ್ತಸಿದ್ನಭ. 
ಸೆರೆಯವರಗೆ ಬಿಡಭಗಡೆಯಾಗಭವದ್ನಭು ಮ್ತಭು ಕಭರಭಡರಗೆ 
ಕಣಭುಬರಭವದ್ನಭು ಪಾಸಿದಧ ಪಡಿಸಭವದ್ಕೂಕ, ಕಭಗಿಿಸಲಪಟಿವರನಭು 
ಬಿಡಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಭವದ್ಕೂಕ, 
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ಪವಿತ್ಾಾತಮನ ಅಭಿಷ್ ೇಕವಿಲ್ಲದ  ಪಾಸಿಂಗ ಮಾಡುವುದು 
ನಷ್ಾರಣಾಮಕಾರಯಾಗಿರುತುದ . ಶಕ್ತುಯುತವಾದ ಅಭಿಷ್ ೇಕದಿಿಂದ 

ಮಾಡುವ ಪಾಸಿಂಗವು ಯಾವಾಗಲ್ೂ ಫಲ್ಗಳನುು ಕ ೂಡುತುದ . 

ಹೊಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಮಾದ್ರ 

 ಸಮಾಯಿದಲಿಲ ಫಿಲಿಪಾನು 

ಅದುುತಕರವಾದ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯ ಬಗ ೆ ಫಿಲಿಪಾನು ಹ ೂಸ 

ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯ ಮಾದರಯನುು ಕ ೂಡುವವನಾಗಿದಾಾನ . 

ಅಪೊಸುಲರ ಕೃತಯಗಳು 8:5-8 ಫಿಲಿಪಪನಭ ಸಮಾಯಾವೆಿಂಬ 

ಪಟಿಣಕೆಕ ಹೊೇಗಿ ಕ್ತಾಸುನನಭು ಅಲಿಲರಭವವರಗೆ ಪಾಕಟ್ಟಸಿದ್ನಭ. 
ಗಭಿಂಪ್ಾಗಿ ಕೂಡಿದ್ ಜನಗಳು ಫಿಲಿಪಪನ ಮಾತಭಗಳನಭು ಕೆೇಳಿ ಅವನಭ 
ಮಾಡಿದ್ ಸೂಚಕಕಾಯಾಗಳನಭು ನೊೇಡಿ ಅವನಭ ಹೆೇಳಿದ್ 

ಸಿಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಏಕಮ್ನಸಾಸಗಿ ಲಕ್ಷಯಕೊಟಿರಭ. ಯಾಕಿಂದ್ರೆ 
ಅನೆೇಕರೊಳಗಿಿಂದ್ ದೆವಾಗಳು ಮ್ಹಾಶಬದದಿಂದ್ ಕೂಗಿ ಹೊರಗೆ 
ಬಿಂದ್ವು; ಮ್ತಭು ಅನೆೇಕ ಪ್ಾಶಾಾವಾಯಭ ರೊೇಗಿಗಳೂ ಕಭಿಂಟರೂ 

ಸಾಸಥಮಾಡಲಪಟಿರಭ. ಆ ಪಟಿಣದ್ಲಿಲ ಬಹಭ ಸಿಂರ್ೊೇಷವಾಯಿತಭ. 

ಸಮಾಯಿದ ಜನರು ಫಿಲಿಪಾನು ಹ ೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನುು ಕ ೇಳಿದರು 
ಮತುು ಅವನು ಮಾಡಿದ ಅದುುತಗಳನುು ನ ೂೇಡಿದರು. 

 ಫಿಲಿಪಾನು ಮತುು ಐರ್ಥಯೇಪಯದವನು 

ಫಿಲಿಪಾನು ಕ ೇವಲ್ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯಲಿಲ ಮಾತಾ 
ವಿಧ ೇಯನಾಗಿ ಮತುು ನಿಂಬ್ಲಗಸುನಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವನು ವ ೈಯಕ್ತುಕ 

ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯಲಿಲಯೂ ಸಹ ವಿಧ ೇಯನು ಮತುು 
ಪರಣಾಮಕಾರಯಾದವನು ಆಗಿದಾನು. 

ಅಪೊಸುಲರ ಕೃತಯಗಳು 8:26-31 ಅಷಿರಲಿಲ ಅಷಿರಲಿಲ ಕತಾನ 

ದ್ೂತನಭ ಫಿಲಿಪಪನಗೆ ನೇನಭ ಎದ್ಭದ ದ್ಕ್ಷಿಣ ಕಡೆಗೆ 
ಯೆರೂಸಲೆೇಮಿನಿಂದ್ ಗಾಜಕೆಕ ಹೊೇಗಭವ ದಾರಯಲಿಲ ಹೊೇಗಭ, ಅದ್ಭ 
ಅಡವಿ ಎಿಂದ್ಭ ಹೆೇಳಿದ್ನಭ.  

ಅವನಭ ಎದ್ಭದ ಹೊರಟಭ ಹೊೇದ್ನಭ; ಹೊೇಗಭತಿುರಭವಾಗ ಐರ್ಥಯೇಪಯ 
ದೆೇಶದ್ ಒಬಬ ಮ್ನಭಷಯನನಭು ಕಿಂಡನಭ. ಅವನಭ ಕಿಂಚಭಕ್ತಯೂ 

ಐರ್ಥಯೇಪಶದ್ವರ ರಾಣಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಿಂದಾಕೆಯ ಕೆೈಕೆಳಗೆ ದೊಡಿ 
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ಅಧಿಕಾರಯೂ ಆಕೆಯ ಎಲಾಲ ಖ್ಜಾನೆಯ ಮೆೇಲಿಾಚಾರಕನೂ 

ಆಗಿದ್ದನಭ. ಅವನಭ ದೆೇವಾರಾಧನೆಗೊೇಸಕರ ಯೆರೂಸಲೆೇಮಿಗೆ 
ಬಿಂದ್ಭ ಹಿಿಂತಿರಭಗಿ ಹೊೇಗಭವಾಗ ತನು ರರ್ದ್ಲಿಲ ಕೂತಭಕೊಿಂಡಭ 
ಯೆಶ್ಾಯ ಪಾವಾದಯ ಗಾಿಂರ್ವನಭು ಓದ್ಭತಿುದ್ದನಭ.  

ದೆೇವರಾತಮನಭ ಫಿಲಿಪಪನಗೆ – ನೇನಭ ಆ ರರ್ದ್ ಹತಿುರ ಹೊೇಗಿ ಅದ್ರ 

ಸಿಂಗಡಲೆೇ ನಡೆ ಎಿಂದ್ಭ ಹೆೇಳಿದ್ನಭ.  

ಫಿಲಿಪಪನಭ ಓಡಿಹೊೇಗಿ ಆ ಮ್ನಭಷಯನಭ ಯೆಶ್ಾಯ ಪಾವಾದಯ 

ಗಾಿಂರ್ವನಭು ಓದ್ಭತಿುರಭವದ್ನಭು ಕೆೇಳಿ – ಎಲೆೈ, ನೇನಭ ಓದ್ಭವದ್ಭ 
ನನಗೆ ತಿಳಿಯಭತುದೊೇ? ಅನುಲಭ  

ಅವನಭ – ಯಾರಾದ್ರೂ ನನಗೆ ಅರ್ಾ ತಿಳಿಸಿಕೊಟಿ ಹೊರತಭ ಅದ್ಭ 
ನನಗೆ ಹೆೇಗೆ ತಿಳಿದೇತಭ ಎಿಂದ್ಭ ಹೆೇಳಿ – ನೇನಭ ರರ್ವನಭು ಹತಿು ನನು 
ಬಳಿಯಲಿಲ ಕೂತಭಕೊೇ ಎಿಂಬದಾಗಿ ಫಿಲಿಪಪನನಭು ಕೆೇಳಿಕೊಿಂಡನಭ. 

ಫಿಲಿಪಾನು ಯೆೇಸುವಿನ ಬಗ ೆ ಅವನಗ  “ಉಪದ ೇಶ್ಚಸ್ದನು” ಎಿಂದು 
ಇದು ಹ ೇಳಳತುದ . 

ಅಪೊಸುಲರ ಕೃತಯಗಳು 8:35 ಫಿಲಿಪಪನಭ ಉಪದೆೇಶಿಸಭವದ್ಕೆಕ 
ರ್ೊಡಗಿ ಅದೆೇ ವಚನವನಭು ಆಧ್ಾರಮಾಡಿಕೊಿಂಡಭ ಅವನಗೆ 
ಯೆೇಸಭವಿನ ವಿಷಯವಾದ್ ಸಭವಾರ್ೆಾಯನಭು ತಿಳಿಸಿದ್ನಭ. 

ಅನ ೇಕ ಜನರು ಶ್ ಾೇಷ್ಠ ಆಜ್ಞ ಯನುು ಕ ೇಳಿದಾಗ, ಅವರು “ನನುಿಂದ 

ಅದನುು ಸಾರಲ್ು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ! ದ ೂಡಡ ಜನಸಮೂಹದ ಮುಿಂದ  
ನಿಂತು ಮಾತನಾಡಲ್ು ನನುಿಂದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ! ಖಿಂಡಿತವಾಗಿಯೂ, 

ಯೆೇಸು ನನುಿಂತಹ ಜನರಗ  ಇದನುು ಹ ೇಳಿಲ್ಲ! ಆತನು 
ಬ ೂೇಧಕರ ನುಸ್ಕ ೂಳಳುವರಗ  ಇದನುು ಹ ೇಳಿರಬ ೇಕು!” ಎಿಂದು 
ಉದೆರಸುತ್ಾುರ . 

ಮಾಕಾ 16:15 ಆ ಮೆೇಲೆ ಅವರಗೆ ನೇವು ಲೊೇಕದ್ ಎಲಾಲ ಕಡೆಗೆ 
ಹೊೇಗಿ ಜಗತಿುಗೆಲಾಲ ಸಭವಾರ್ೆಾಯನಭು ಸಾರರ. 

ಮಾಕಿನು ಮತೂು ಹ ೇಳಿದ ಾೇನಿಂದರ : 

ಮಾಕಾ 16:17 ಇದ್ಲಲದೆ ನಿಂಬಭವವರಿಂದ್ ಈ ಸೂಚಕಕಾಯಾಗಳು 
ಉಿಂಟಾಗಭವವು ... 
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ಎಲಾಲ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಳ ಸುವಾತ್ ಿಯನುು ಸಾರಬ ೇಕು. ಆದರ , 
ಸಾರುವುದು ಎಿಂದರ  ನಾವು ಪಾಸಿಂಗ ಪಿೇಠದಲಿಲ ನಿಂತುಕ ೂಿಂಡು 
ಜನರ ಗುಿಂಪಿಗ  ಉಪದ ೇಶ್ಚಸಬ ೇಕು ಎಿಂದಥಿವಲ್ಲ. ಫಿಲಿಪಾನ ಮತುು 
ಐರ್ಥಯೇಪಯದವನ ದೃಷ್ಾುಿಂತದಲಿಲ, ಫಿಲಿಪಾನು ಕುಳಿತುಕ ೂಿಂಡು 
ಅವನಗ  ವ ೈಯಕ್ತುಕವಾಗಿ ಉಪದ ೇಶ ಮಾಡುವುದನುು ನಾವು 
ಕಾಣುತ್ ುೇವ . 

“ಉಪದ ೇಶ್ಚಸುವುದು” ಎಿಂದರ  ನಾವು ಹ ೂೇದಲ ಲಲಾಲ ಯೆೇಸು ಕ್ತಾಸುನ 

ಸುವಾತ್ ಿಯನುು ಸಾರುವುದು ಅಥವಾ ಸರಳವಾಗಿ 

ಹಿಂಚಿಕ ೂಳಳುವುದು ಎಿಂದಥಿವಾಗಿದ . 

ಅಪೊಸುಲರ ಕೃತಯಗಳು 8:36-38 ಅವರಭ ದಾರಯಲಿಲ 
ಹೊೇಗಭತಿುರಭವಾಗ ನೇರನ ಬಳಿಗೆ ಬಿಂದ್ರಭ.  

ಕಿಂಚಭಕ್ತಯಭ – ಆಗೊೇ, ನೇರಭ; ನನಗೆ ದೇಕ್ಷಾಸಾುನವಾಗಭವದ್ಕೆಕ 
ಅಡಿಿ ಏನಭ ಎಿಂದ್ಭ ಹೆೇಳಿ ರರ್ವನಭು ನಲಿಲಸಭ ಎಿಂದ್ಭ ಅಪಪಣೆ ಕೊಟಿನಭ;  

ಫಿಲಿಪಪನಭ ಕಿಂಚಭಕ್ತಯಭ ಇಬಬರೂ ನೇರನೊಳಗೆ ಇಳಿದ್ರಭ. ಫಿಲಿಪಪನಭ 
ಅವನಗೆ ದೇಕ್ಷಾಸಾುನ ಮಾಡಿಸಿದ್ನಭ. 

 ಪ್ೌಲ್ನ ಕಾಯಿತಿಂತಾ 

ತ್ಾನು ಸುವಾತ್ ಿಯನುು “ಸಿಂಪೂಣಿವಾಗಿ ಸಾರದ ಾೇನ ” ಎಿಂದು 
ಪ್ೌಲ್ನು ಹ ೇಳಿದನು. 

ರೊೇಮಾಪುರ 15:18-21 ಕ್ತಾಸುನಭ ಅನಯಜನಗಳನಭು ತನಗೆ 
ಅಧಿೇನಮಾಡಿಕೊಳುಲವದ್ಕಾಕಗಿ ನನು ಕೆೈಯಿಿಂದ್ ಮಾತಿನಲಿಲಯೂ 

ಕ್ತಾಯೆಯಲಿಲಯೂ ಸೂಚಕಕಾಯಾ ಅದ್ಭುತಕಾಯಾಗಳ ಬಲದಿಂದ್ಲೂ 

ಪವಿರ್ಾಾತಮನ ಬಲದಿಂದ್ಲೂ ಮಾಡಿಸಿ ಕಾಯಾಗಳನೆುೇ ಹೊರತಭ 
ಬೆೇರೆ ಯಾವ ಕಾಯಾಗಳನೂು ಹೆೇಳುವದ್ಕೆಕ ನನಗೆ ಧ್ೆೈಯಾ 

ಸಾಲದ್ಭ. ನಾನಭ ಯೆರೂಸಲೆೇಮ್ ಮೊದ್ಲಭಗೊಿಂಡಭ ಇಲಭಲರಕ 

ಸಿೇಮೆಯ ಪಯಾಾಿಂತರಕೂಕ ಸಭತಿು ಕ್ತಾಸುನ ಸಭವಾರ್ೆಾಯ 

ಸಾರೊೇಣವನಭು ನೆರವೆೇರಸಿದೆದೇನೆ.  

ಮ್ರ್ೊುಬಬರಭ ಹಾಕ್ತದ್ ಅಸಿುವಾರದ್ ಮೆೇಲೆ ಕಟಿಬಾರದೆಿಂದ್ಭ 
ಮ್ನಸಿಸನಲಿಲ ನೆನಸಿ ಇತರರಭ ಕ್ತಾಸುನ ಹೆಸರನಭು ತಿಳಿಸಿದ್ ಕಡೆಯಲಿಲ 
ಸಭವಾರ್ೆಾಯನಭು ಪಾಕಟ್ಟಸಭವದಲಲವೆಿಂಬದಾಗಿ ನಷಕಷೆಾಮಾಡಿ 

ಕೊಿಂಡೆನಭ. ಯಾರಗೆ ಆತನ ಸಮಾಚಾರ ಬಿಂದರಲಿಲಲವೇ ಅವರೆೇ 
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ಆತನನಭು ನೊೇಡಭವರಭ. ಯಾರಭ ಆತನ ವತಾಮಾನವನಭು 
ಕೆೇಳಲಿಲಲವೇ ಅವರೆೇ ಗಾಹಿಸಿಕೊಳುುವರಭ. ಎಿಂಬದಾಗಿ ಬರೆದರಭವ 

ಪಾಕಾರ ನನು ಕೆಲಸವನಭು ನಡಿಸಿದೆದೇನೆ. 

ಪ್ೌಲ್ನು ಗಡಿನಾಡಿನಲಿಲ ಅದುುತಕರವಾದ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ  
ಮಾಡುವುದಕಾಿಗಿ ಸಮಪಿಿತನಾಗಿದಾನು. ಇದುವರ ಗೂ ಕ ೇಳದ, 

ಕಾಣದ ಮತುು ಅಥಿಮಾಡಿಕ ೂಳುದ ಜನರು ಎಿಂಬ ಪದಗುಚೆಗಳನುು 
ಗಮನಸ್ರ. ಅವರು ಏನು ನ ೂೇಡಿದರು? ಮಹಾ 

ಸೂಚಕಕಾಯಿಗಳನುು ಮತುು ಅದುುತಗಳನುು ನ ೂೇಡಿದರು. 

ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಗ  ಮೂರು ಮಾಗಿಗಳಿವ : 

 ವಾಕಯ 

 ಕ್ತಾಯೆ 

 ಸೂಚಕಕಾಯಿಗಳಳ ಮತುು ಅದುುತಗಳಳ 

ಜಾಗರೂಕವಾದ ಆತಮನ-ಸಿಂಯೇಜನ ಯ, ದ ೇವರ ವಾಕಯದ, 

ಕ್ತಾಯೆಗಳ ಮತುು ಅದುುತಗಳ ಮಿಶಾಣವು ಕತಿನಾದ ಯೆೇಸುವಿಗಾಗಿ 

ದ ೇಶಗಳಿಗ  ಗ ಲ್ುಲವ ಸತಯವ ೇದದ ಕಾಯಿತಿಂತಾವಾಗಿದ . 

1 ಕೊರಿಂರ್ 2:1-5 ಸಹೊೇದ್ರರೆೇ ನಾನಿಂತೂ ದೆೇವರಭ ಹೆೇಳಿಕೊಟಿ 
ಮಾತನಭು ತಿಳಿಸಭವವನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಿಂದಾಗ 

ವಾಕಾಿತಭಯಾದಿಂದಾಗಲಿ ಜ್ಞಾನಾಡಾಿಂಬರದಿಂದಾಗಲಿ ಬರಲಿಲಲ. 
ನಾನಭ ಶಿಲಭಬೆಗೆ ಹಾಕಲಪಟಿವನಾದ್ ಯೆೇಸಭ ಕ್ತಾಸುನನೆುೇ ಹೊರತಭ 
ಬೆೇರೆ ಯಾವುದ್ನೂು ತಿಳಿಯದ್ವನಾಗಿ ನಮ್ಮಲಿಲ ಇರಭವೆನೆಿಂದ್ಭ 
ತಿೇಮಾಾನಸಿಕೊಿಂಡೆನಭ. ಇದ್ಲಲದೆ ನಾನಭ ನಮ್ಮಲಿಲಗೆ ಬಿಂದಾಗ 

ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿಲ ಬಲಹಿೇನನೂ ಭಯಪಡಭವವನೂ ಬಹಭ 
ನಡಭಗಭವವನೂ ಆಗಿದೆದೇನಭ. ನಮ್ಮ ನಿಂಬಿಕೆಯಭ ಮ್ನಭಷಯಜ್ಞಾನವನಭು 
ಆಧ್ಾರ ಮಾಡಿಕೊಳುದೆ ದೆೇವರ ಶಕ್ತುಯನಭು ಆಧ್ಾರ 

ಮಾಡಿಕೊಳುಬೆೇಕೆಿಂದ್ಭ ನನು ಬೊೇಧನೆಯಲಲಯೂ ಪಾಸಿಂಗದ್ಲಿಲಯೂ 

ಮ್ನವಲಿಸಭವ ಜ್ಞಾನವಾಕಯಗಳನಭು ನಾನಭ ಪಾಯೇಗಿಸದೆೇ 
ದೆೇವರಾತಮನ ಬಲವನಭು ರ್ೊೇಪಾಡಿಸಭವ ವಾಕಯಗಳನೆುೇ 
ಪಾಯೇಗಿಸಿದೆನಭ. 

ಹೊೇರಾಡಭವ ಕೆೈಸುತಾ 
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ಯಾವುದ ೇ ಸಿಂಸೃತಿಯಲಿಲ ಪರಣಾಮಕಾರಯಾದ 

ಸುವಾತಿಿಕರಾಗಲ್ು, ನಮಗ  ನಾಲ್ುಿ ಸತಯಗಳ ಕುರತು 
ಮನವರಕ ಯು ಉಿಂಟಾಗಬ ೇಕು. ಅವುಗಳಳ ಯಾವುವ ಿಂದರ : 

 ಸುವಾತ್ ಿಯಲಿಲ ಶಕ್ತುಯಿದ  

 ದ ೇವರ ವಾಕಯದಲಿಲ ಶಕ್ತುಯಿದ  

 ಯೆೇಸುವಿನ ಹ ಸರನಲಿಲ ಶಕ್ತುಯಿದ   

 ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯನುು ಶಕ್ತುಯಿಿಂದ ಮಾಡಬ ೇಕು 

ಅಪೊಸುಲ್ರ ಕೃತಯಗಳ ಪುಸುಕದಲಿಲನ ಕ ೈಸುತವವು ಹ ೂೇರಾಡುವ, ಉಗಾ 
ಶಕ್ತುಯ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯಿಿಂದ ಹಬ್ಲಬಹರಡಿತು. 

ನಮಮ ಯುದಧವು ರಕುಮಾಿಂಸದ ೂಿಂದಿಗ  ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ 

ಮನುಷ್ಯರ ೂಿಂದಿಗ  ಅಲ್ಲ, ಆದರ  ಅಿಂಧಕಾರದ ಶಕ್ತುಗಳ  ಿಂದಿಗ . 

ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ  ಸ ೈತ್ಾನನು ಸಾಾಪಿಸ್ರುವ ರಾಜಯಗಳಿಗ  
ವಿರುದಧವಾಗಿ ಬಲ್ತ್ಾಿರವಾಗಿ ನುಗಿೆ ಅವುಗಳನುು 
ಸಾವಧಿೇನಪಡಿಸ್ಕ ೂಳಳುವ ಮೂಲ್ಕ ದ ೇವರ ರಾಜಯವನುು 
ವಿಸುರಸಲಾಗುತುದ . ಪರಣಾಮಕಾರಯಾದ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯು 
ಉಗಾವಾದ ಆತಿಮಕ ಯುದಧವನುು ಮತುು ಅದುುತಕರವಾದ 

ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯ ಮೂಲ್ಕ ತ್ ೂೇಪಿಡಿಸುವ ದ ೇವರ ಶಕ್ತುಯ 

ಪಾದಶಿನವನುು ಒಳಗ ೂಿಂಡಿದ . 

ಮ್ರ್ಾುಯ 11:12 ಇದ್ಲಲದೆ ಸಾುನಕನಾದ್ ಯೇಹಾನನ ಕಾಲದಿಂದ್ 

ಈ ವರೆಗೂ ಪರಲೊೇಕ ರಾಜಯಬಭ ಬಲಾರ್ಾಕರಕೆಕ ಗಭರಯಾಗಿರಭತುದೆ. 
ಬಲಾರ್ಾಕರಗಳು ನಭಗಿಿ ಅದ್ನಭು ಸಾಾಧಿೇನಮಾಡಿಕೊಳುುರ್ಾುರೆ. 

ಪರಾಮ್ಶ್ೆಾಗಾಗಿರಭವ ಪಾಶ್ೆುಗಳು 

1. ಶಕ್ತುಯುತವಾದ ಸಿಂದಶಿನ ಎಿಂದರ ೇನು ಮತುು ಅದು ಯಾವಾಗ ಅಗತಯವಾಗಿರುತುದ ? 

 

2. ಸಮಾಯಿದ ಜನರು ಫಿಲಿಪಾನ ಉಪದ ೇಶಕ ಿ ಕ್ತವಿಗ ೂಟಿುದುಾ ಏಕ ? 

 

3. ನಾವು ಯಾವುದ ೇ ಸಿಂಸೃತಿಯಲಿಲ ಪರಣಾಮಕಾರಯಾದ ಸುವಾತಿಿಕರಾಗಲ್ು ಯಾವ ನಾಲ್ುಿ ಸತಯಗಳ 

ಕುರತು ಮನವರಕ  ಮಾಡಿಕ ೂಳುಬ ೇಕು?  
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ಪ್ಾಠ ಒಿಂಬತಭು 

ಅಭಿಷೆೇಕದಿಂದ್ ಸೆೇವೆಮಾಡಭವುದ್ಭ 
ಅಭಿಷ್ ೇಕವು ಸಾಶ್ಚಿಸ್ ಅನುಭವಿಸಬಹುದಾದಿಂಥ ದ ೇವರ 

ಪಾಸನುತ್ ಯಾಗಿದ . ಇದು ಆತನ ಚಿತುವನುು ಮತುು ಕಾಯಿವನುು 
ಮಾಡಲ್ು ಲ್ಭಯವಾಗಿರುವಿಂಥ, ಫಲ್ಕ ೂಡುವಿಂಥ ಪ್ಾತ್ ಾಯ ಮೇಲ  
ಸುರಸಲ್ಾಡುವ ಆತನ ಸಾಮಥಯಿವಾಗಿದ . ದ ೇವರು ಮಾಡುತಿುರುವ 

ಕಾಯಿದ ೂಿಂದಿಗ  ಮುಿಂದ  ಸಾಗುವುದನುು ಕಲಿಯುವಿಂಥದುಾ 
ಇತರರನುು ಬ್ಲಡುಗಡ ಗ ೂಳಿಸುವುದಕ್ತಿರುವ ಬ್ಲೇಗದಕ ೈಯಾಗಿದ . 
ಕ ೈಗಳನುು ಇಡುವ ಮೂಲ್ಕ ಅಭಿಷ್ ೇಕದಿಿಂದ ತುಿಂಬುವಿಂತ್ , 
ವಗಾಿಯಿಸುವಿಂತ್  ಮತುು ಪಡ ದುಕ ೂಳಳುವಿಂತ್  ಮಾಡಬಹುದು. 

ಯೆೇಸುವಿಗ  ಪವಿತ್ಾಾತಮನ ಅಭಿಷ್ ೇಕದ ಅಗತಯತ್ ಯು 
ಎಷುತುತ್ ಿಂಬುದನು ನಾವು ಕಲಿಯುತ್ ುೇವ . ಯೆೇಸು ತನು ಭೂಲ ೂೇಕದ 

ಸ ೇವ ಯಲಿಲ ಮಾಡಿದಿಂಥದ ಾಲ್ಲವು ಅಭಿಷ್ ೇಕದಿಿಂದ ಮತುು ಪವಿತ್ಾಾತಮನ 

ವರಗಳಿಿಂದ ಮಾಡಿದಿಂಥದಾಾಗಿದ . ಆತನು ಉಚಾುರಣ ಯ ಮತುು 
ಶಕ್ತುಯ ವರಗಳಲಿಲ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುವುದಕ್ತಿಿಂತ ಮೊದಲ್ು ಅತನು 
ಪಾಕಟಣ ಯ ವರಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಆತಮ ಮಿಂಡಲ್ದಲಿಲ 
ನಡ ಯುವಿಂಥದಾನುು ಕ ೇಳಿದನು ಮತುು ನ ೂೇಡಿದನು. ಆದುದರಿಂದ, 

ಯೆೇಸು ಮಾಡಿದ ಅದ ೇ ಕ್ತಾಯೆಗಳನುು ಮಾಡಲ್ು ಬಯಸುವವರು 
ಅಭಿಷ್ ೇಕದಿಿಂದ ಹ ೇಗ  ಸ ೇವ  ಮಾಡಬ ೇಕು ಎಿಂಬುದನುು 
ಕಲಿತುಕ ೂಳುಬ ೇಕು. 

ಪವಿತ್ಾಾತಮನ ಅಭಿಷ್ ೇಕವು ದ ೇವರು ತನು ಜನರನುು ನಡ ಸಲ್ು 
ಉಪಯೇಗಿಸುವ ಪಾಮುಖ ಮಾಗಿವಾಗಿದ . ಸಕಲ್ ದಶಿನಗಳನುು, 
ಪಾಕಟಣ ಗಳನುು, ಭಾವನ ಗಳನುು ಮತುು ಅಭಿವಯಕ್ತುಗಳನುು 
ನಮೊಮಳಗಿರುವ ಅಭಿಷ್ ೇಕದಿಿಂದ ಪರೇಕ್ಷಿಸಬ ೇಕು. ಅದುುತಕರವಾದ 

ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯಲಿಲ, ಸಕಲ್ ರೇತಿಯ ಭಾವನ ಗಳಳ ನಮಮ 
ಆಿಂತರಕ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಸಮಮತಿಯನುು ಹ ೂಿಂದಿಕ ೂಳುಬ ೇಕು. ನಾವು 
ಉಚಾುರಣ ಯ ಮತುು ಶಕ್ತುಯ ವರಗಳಲಿಲ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುವಾಗ, 

ಅದುುತಗಳಳ ನಡ ಯುವುದನುು ನಾವು ನ ೂೇಡುತ್ ುೇವ  ಮತುು ಜನರು 
ಸುವಾತ್ ಿಗ  ಪಾತಿಕ್ತಾಯಿಸುತ್ಾುರ . 
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ಪವಿತ್ಾಾತಮನ ಶಕ್ತುಯು ಮತುು ಅಭಿಷ್ ೇಕವು ಇಲ್ಲದ  ಲ ೂೇಕಕ ಿ 
ಸುವಾತ್ ಿಯನುು ಸಾರಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ಪವಿರ್ಾಾತಮನ ಕಭರರ್ಾದ್ ವಾಗಾದನ 

ಹಳೆಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲಿಲರಭವ ವಾಗಾದನ 

ಪವಿತ್ಾಾತಮನ ಅಭಿಷ್ ೇಕದ ಕುರತು ಹಳ ಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯಲಿಲ 
ವಾಗಾಾನ ಮಾಡಲಾಗಿತು. 

ಯೇವೆೇಲ 2:28,29 ತರಭವಾಯ ನಾನಭ ಎಲಾಲ ಮ್ನಭಷಯರ ಮೆೇಲೆ 
ನನು ಆತಮವನಭು ಸಭರಸಭವೆನಭ ನಮ್ಮಲಿಲರಭವ ಗಿಂಡಸರೂ ಹೆಿಂಗಸರಭ 
ಪಾವಾದಸಭವರಭ. ನಮ್ಮ ಹಿರಯರಗೆ ಕನಸಭಗಳು ಬಿೇಳುವವು. ನಮ್ಮ 
ಯೌವನಸಥರಗೆ ದವಯದ್ಶಾನಗಳಾಗಭವವು. ಇದ್ಲಲದೆ ಆ ದನಗಳಲಿಲ 
ದಾಸದಾಸಿಯರ ಮೆೇಲೆಯೂ ನನು ಆತಮವನಭು ಸಭರಸಭವೆನಭ. 

ಹೊಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲಿಲರಭವ ವಾಗಾದನ 

ಪವಿತ್ಾಾತಮನ ತುಿಂಬ್ಲಸುವಿಕ ಯು ಕುರತು ಹ ೂಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯಲಿಲ 
ವಾಗಾಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದ . 

ಲೂಕ 24:49 ಇಗೊೇ ನನು ತಿಂದೆಯಭ ವಾಗಾದನ ಮಾಡಿದ್ದನಭು ನಮ್ಗೆ 
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಭರ್ೆುೇನೆ. ದೆೇವರಭ ಮೆೇಲಣ ಲೊೇಕದಿಂದ್ ನಮ್ಗೆ 
ಶಕ್ತುಯನಭು ಹೊದಸಭವ ತನಕ ಕಾದ್ಭಕೊಿಂಡಿರ ಎಿಂದ್ಭ ಹೆೇಳಿದ್ನಭ. 

ಯೇಹಾನ 7:37-39 ಆ ಜಾರ್ೆಾಯ ಮ್ಹಾದವಸವಾದ್ ಕಡೆೇ 
ದನದ್ಲಿಲ ಯೆೇಸಭ ನಿಂತಭಕೊಿಂಡಭ ಯಾವನಗಾದ್ರೂ 

ನೇರಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನಭ ನನು ಬಳಿಗೆ ಬಿಂದ್ಭ ಕಭಡಿಯಲಿ. ನನುನಭು 
ನಿಂಬಿದ್ವನ ಹೊಟೆಿಯಳಗಿಿಂದ್ ಶ್ಾಸರದ್ಲಿಲ ಹೆೇಳಿರಭವ ಪಾಕಾರ 

ಜ್ೇವಕರವಾದ್ ನೇರನ ಹೊಳೆಗಳು ಹರಯಭವವು ಎಿಂದ್ಭ ಕೂಗಿ 

ಹೆೇಳಿದ್ನಭ. ಇದ್ನಭು ಯೆೇಸಭ ತನುನಭು ನಿಂಬಿದ್ವರಭ ಹೊಿಂದ್ಲಿರಭವ 

ಪವಿರ್ಾಾತಮವರವನಭು ಕಭರತಭ ಹೆೇಳಿದ್ನಭ. ಆತನಭ ಇನೂು ತನು 
ಮ್ಹಿಮೆಯ ಪದ್ವಿಯನಭು ಹೊಿಂದ್ದೆ ಇದ್ದಕಾರಣ ಪವಿರ್ಾಾತಮವರವು 
ಇನೂು ಬಿಂದದದಲಲ. 

ಅಪೊಸುಲರ ಕೃತಯಗಳು 2:38,39 ಪ್ೆೇತಾನಭ ಅವರಗೆ – ನಮ್ಮ 
ಪ್ಾಪಗಳು ಪರಹಾರವಾಗಭವದ್ಕಾಕಗಿ ನಮ್ಮಲಿಲ ಪಾತಿಯಬಬರಭ 
ದೆೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರಭಗಿಕೊಿಂಡಭ ಯೆೇಸಭ ಕ್ತಾಸುನ ಹೆಸರನ ಮೆೇಲೆ 
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ದೇಕ್ಷಾಸಾುನಮಾಡಿಸಿಕೊಳಿುರ, ಆಗ ನೇವು ಪವಿರ್ಾಾತಮದಾನವನಭು 
ಹೊಿಂದ್ಭವಿರ; ಆ ವಾಗಾದನವು ನಮ್ಗೂ ನಮ್ಮ ಮ್ಕಕಳಿಗೂ 

ದ್ೂರವಾಗಿರಭವವರೆಲಲರಗೂ ಅಿಂತೂ ನಮ್ಮ ದೆೇವರಾಗಿರಭವ 

ಕತಾನಭ ತನು ಕಡೆಗೆ ಕರೆಯಭವವರೆಲಲರಗೆ ಮಾಡೊೇಣವಾಗಿದೆ 
ಎಿಂದ್ಭ ಹೆೇಳಿದ್ನಭ. 

ವಾಗಾದನವನಭು ಹೊಿಂದಕೊಳುಲಾಗಿದೆ 

ಪಿಂಚಾಶತುಮ ದಿನದಿಂದು, ಯೆೇಸು ವಾಗಾಾನ ಮಾಡಿದಿಂತ್ ಯೆೇ 
ಪವಿತ್ಾಾತಮನು ಇಳಿದುಬಿಂದನು. 

ಅಪೊಸುಲರ ಕೃತಯಗಳು 2:1-4 ಪಿಂಚಾಶತುಮ್ ದನದ್ ಹಬಬವು 
ಬಿಂದರಲಾಗಿ ಅವರೆಲಲರಭ ಒಿಂದೆೇ ಸಥಳದ್ಲಿಲ ಕೂಡಿದ್ದರಭ. ಆಗ 

ಬಿರಭಗಾಳಿ ಬಿೇಸಭತುದೊೇ ಎಿಂಬಿಂರ್ೆ ಫಕಕನೆ ಆಕಾಶದೊಳಗಿಿಂದ್ 

ಒಿಂದ್ಭ ಶಬದವುಿಂಟಾಗಿ ಅವರಭ ಕೂತಿದ್ದ ಮ್ನೆಯನೆುಲಾಲ 
ತಭಿಂಬಿಕೊಿಂಡಿತಭ. ಉರಯಿಂತಿದ್ದ ನಾಲಿಗೆಗಳು ವಿಿಂಗಡಿಸಿಕೊಳುುವ 

ಹಾಗೆ ಅವರಗೆ ಕಾಣಿಸಿ ಅವರಲಿಲ ಒಬೊಬಬಬರ ಮೆೇಲೆ ಒಿಂದೊಿಂದಾಗಿ 

ಕೂತಭಕೊಿಂಡವು. ಆಗ ಅವರೆಲಲರಭ ಪವಿರ್ಾಾತಮಭರತರಾಗಿ ಆ ಆತಮ 
ತಮ್ತಮ್ಗೆ ನಭಡಿಯಭವ ಶಕ್ತುಯನಭು ಕೊಡಭವ ಪಾಕಾರ ಬೆೇರೆಬೆೇರೆ 
ಭಾಷೆಗಳಿಿಂದ್ ಮಾರ್ಾಡಭವದ್ಕೆಕ ಪ್ಾಾರಿಂಭಿಸಿದ್ರಭ. 

ಪವಿತ್ಾಾತಮನ ವರವನುು ಹ ೂಿಂದಿಕ ೂಳುಲ್ು, ನಾವು ಅದಕಾಿಗಿ 

ಬ ೇಡಿಕ ೂಳುಬ ೇಕು ಮತುು ಅದನುು ನಿಂಬ್ಲಕ ಯಿಿಂದ 

ಹ ೂಿಂದಿಕ ೂಳುಬ ೇಕು. 

ಲೂಕ 11:11-13 ನಮ್ಮಲಿಲ ತಿಂದೆಯಾದ್ವನಭ ಮಿೇನನಭು ಕೆೇಳುವ 

ಮ್ಗನಗೆ ಮಿೇನಭ ಕೊಡದೆ ಹಾವನಭು ಕೊಡಭವನೆೇ? ಅರ್ವಾ 

ತತಿುಯನಭು ಕೆೇಳಿದ್ರೆ ಚೆೇಳನಭು ಕೊಡಭವನೆೇ? ಹಾಗಾದ್ರೆ 
ಕೆಟಿವರಾದ್ ನೇವು ನಮ್ಮ ಮ್ಕಕಳಿಗೆ ಒಳ ುೆೇ ಪದಾರ್ಾಗಳನಭು 
ಕೊಡಬಲಲವರಾದ್ರೆ ಪರಲೊೇಕದ್ಲಿಲರಭವ ನಮ್ಮ ತಿಂದೆಯಭ ತನುನಭು 
ಬೆೇಡಿಕೊಳುುವವರಗೆ ಎಷೊಿೇ ಹೆಚಾಿಗಿ ಪವಿರ್ಾಾತಮ ವರವನಭು 
ಕೊಡಭವನಲಲವೆೇ ಅಿಂದ್ನಭ. 

ಪವಿತ್ಾಾತಮನಿಂದ ತುಿಂಬ್ಲಸಲ್ಾಡುವುದು ತಿಂದ ಯಿಿಂದ ದ ೂರಕುವಿಂಥ 

ಒಳ ುಯ ವರವಾಗಿದ . ಆತನು ಅದನುು ನಮಗ  ಕ ೂಡಲ್ು 
ಬಯಸುತ್ಾುನ .  
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ಯೆೇಸಭ - ನಮ್ಮ ಮಾದ್ರ 

ಯೆೇಸು ಭೂಮಿಯಲಿಲದಾಾಗ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಕಾಯಿ 

ನವಿಹಿಸುತಿುದಾನು. ದ ೇವರು ಆತನನುು ಪವಿತ್ಾಾತಮನಿಂದ ಮತುು 
ಬಲ್ದಿಿಂದ ಅಭಿಷ್ ೇಕ್ತಸ್ದನು ಎಿಂದುದು ವಾಕಯವು ಹ ೇಳಳತುದ . 

ಅಪೊಸುಲರ ಕೃತಯಗಳು 10:38 ದೆೇವರಭ ನಜರೆೇತಿನ ಯೆೇಸಭವನಭು 
ಪವಿರ್ಾಾತಮದಿಂದ್ಲೂ ಬಲದಿಂದ್ಲೂ ಅಭಿಷೆೇಕ್ತಸಿದ್ನಭ; ದೆೇವರಭ 
ಆತನ ಸಿಂಗಡ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ್ ಆತನಭ ಉಪಕಾರಗಳನಭು ಮಾಡಭರ್ಾು 
ಸೆೈರ್ಾನನಿಂದ್ ಬಾಧಿಸಲಪಡಭತಿುರಭವವರೆಲಲರನಭು ಗಭಣಮಾಡಭರ್ಾು 
ಸಿಂಚರಸಿದ್ನಭ; ಇದೆಲಾಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊರ್ಾುಗಿರಭವದ್ಷೆಿ. 

ಲೂಕ 3:21,22 ಜನರೆಲಾಲ ದೇಕ್ಷಾಸಾುನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಿಂಡಾಗ ಯೆೇಸಭ 
ಸಹ ಸಾುನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಿಂಡಭ ಪ್ಾಾರ್ಾನೆ ಮಾಡಭತಿುರಭವಲಿಲ ಆಕಾಶವು 
ರ್ೆರೆಯಿತಭ; ಮ್ತಭು ಪವಿರ್ಾಾತಮನಭ ದೆೇಹಾಕಾರವಾಗಿ ಪ್ಾರವಾಳದ್ 

ಹಾಗೆ ಆತನ ಮೆೇಲೆ ಇಳಿದ್ನಭ. ಆಗ ನೇನಭ ಪಿಾಯನಾಗಿರಭವ ನನು 
ಮ್ಗನಭ, ನನುನಭು ನಾನಭ ಮೆಚ್ಚಿದೆದೇನೆ ಎಿಂದ್ಭ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಆಯಿತಭ.  

ಯೆೇಸು ತ್ಾನು ಸುವಾತ್ ಿಯನುು ಸಾರುವುದಕಾಿಗಿ 

ಅಭಿಷ್ ೇಕ್ತಸಲ್ಾಟುವನಾಗಿದ ಾೇನ  ಎಿಂದು ಹ ೇಳಿದನು. 

ಲೂಕ 4:18 ಕತಾನ ಆತಮವು ನನು ಮೆೇಲೆ ಅದೆ, ಆತನಭ ನನುನಭು 
ಬಡವರಗೆ ಶಭಭವತಾಮಾನವನಭು ಸಾರಭವದ್ಕೆಕ ಅಭಿಷೆೇಕ್ತಸಿದ್ನಭ. 
ಸೆರೆಯವರಗೆ ಬಿಡಭಗಡೆಯಾಗಭವದ್ನಭು ಮ್ತಭು ಕಭರಭಡರಗೆ 
ಕಣಭುಬರಭವದ್ನಭು ಪಾಸಿದಧ ಪಡಿಸಭವದ್ಕೂಕ ಕಭಗಿಸಿಲಪಟಿವರನಭು ಬಿಡಿಸಿ 

ಕಳುಹಿಸಭವದ್ಕೂಕ, 

ಯೆೇಸು ದ ೇವರ ಮಗನಾಗಿ ಸ ೇವ ಮಾಡಿದ ೇ ಆಗಿದಾಲಿಲ, ಆತನಗ  
ಪವಿತ್ಾಾತಮನ ಅಭಿಷ್ ೇಕದ ಅಗತಯವಿರುತಿುರಲಿಲ್ಲ. ಆದರ , ಆತನು 
ಕಡ ಯ ಆದಾಮನಾಗಿ, ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ, ಶರೇರಧಾರಯಾದ 

ದ ೇವರಾಗಿ ಸ ೇವ ಮಾಡಿದನು ಮತುು ಇಿಂದು ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಳ 
ಮಾಡಬ ೇಕಾಗಿರುವ ರೇತಿಯಲಿಲಯೆೇ ಅಿಂದು ಯೆೇಸು ಪವಿತ್ಾಾತಮನ 

ಅಭಿಷ್ ೇಕದ ಮೂಲ್ಕ ಕಾಯಿಮಾಡಿದನು. 

ಅಭಿಷೆೇಕ 

ಯೆೇಸಭವಿನ ಹಾಗೆಯೆೇ 
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ಯೆೇಸು ಮಾಡಿದ ಕಾಯಿಗಳನುು ಮಾಡಲ್ು, ಆತನ ಮೇಲ  ಇದಾ 
ಅದ ೇ ಅಭಿಷ್ ೇಕವೂ ನಮಗ  ಅಗತಯವಾಗಿದ . ಯೆೇಸು ತನು 
ಕಾಯಿಗಳನುು ಮಾಡಲಿಕ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳ  ಿಂದಿಗ  
ಮಾತನಾಡುತಿುದಾನು. ಆತನು ಕ ೇವಲ್ ಅಪೊಸುಲ್ರ ೂಿಂದಿಗ  ಅಥವಾ 

ಐದು ವಿಧವಾದ ಸ ೇವಕರುಗಳ  ಿಂದಿಗ  ಮಾತಾ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ. 
ಆತನ ಕಾಯಿಗಳನುು ಮಾಡಲ್ು ಅದ ೇ ಅಭಿಷ್ ೇಕವನುು 
ಹ ೂಿಂದಿಕ ೂಳಳುವಿಂತ್  ಆತನು ಎಲಾಲ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳನುು ಅಹಿರನಾುಗಿ 

ಮಾಡುತ್ಾುನ . 

ಯೇಹಾನ 14:12 ನಮ್ಗೆ ನಜನಜವಾಗಿ ಹೆೇಳುರ್ೆುೇನೆ. ನನುನಭು 
ನಿಂಬಭವವನಭ ನಾನಭ ನಡಿಸಭವ ಕ್ತಾಯೆಗಳನಭು ರ್ಾನೂ ನಡಿಸಭವನಭ 
ಮ್ತಭು ಅವುಗಳಿಗಿಿಂತ ಮ್ಹರ್ಾುದ್ ಕ್ತಾಯೆಗಳನಭು ನಡಿಸಭವನಭ. 
ಯಾಕಿಂದ್ರೆ ನಾನಭ ತಿಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೊೇಗಭರ್ೆುೇನೆ. 

ಅಿಂತಯಾದ್ ಅಭಿಷೆೇಕ 

ಪಾತಿಯಬಬ ವಿಶ್ಾವಸ್ಯು ಅಭಿಷ್ ೇಕವನುು ಹ ೂಿಂದಿಕ ೂಿಂಡಿರುತ್ಾುನ , 
ಅದು ಅಿಂತಯಿದಲಿಲ ವಾಸ್ಸುವ ಪವಿತ್ಾಾತಮನ ಪಾಸನುತ್ ಯಿಿಂದ 

ಬರುವಿಂಥದಾಾಗಿದ . ಇದರ ಜ ೂತ್ ಗ , ನದಿಿಷ್ುವಾದ 

ಕಾಯಿಭಾರಗಳಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಸ ೇವ ಗಳಿಗಾಗಿ ದ ೇವರು ಅವರನುು 
ಆರಸ್ಕ ೂಿಂಡಾಗ ದ ೇವರು ಅವರಗ  ವಿಶ್ ೇಷ್ವಾದ ಅಭಿಷ್ ೇಕವನುು 
ಕ ೂಡುತ್ಾುನ . 

ಪವಿತ್ಾಾತಮನ ಅಸಾಧರಣವಾದ ವರಗಳನುು ಉಪಯೇಗಿಸುವುದರ 

ಮೂಲ್ಕ ಅಭಿಷ್ ೇಕವು ವಿಶ್ಾವಸ್ಯ ಜ್ೇವನದಲಿಲ ಆತಿೀಕ 

ಮಿಂಡಲ್ದಲಿಲ ಕಾಯಿಮಾಡುತುದ . 

1 ಯೇಹಾನ 2:27 ಆದ್ರೆ ಆತನಿಂದ್ ನೇವು ಹೊಿಂದದ್ ಅಭಿಷೆೇಕವು 
ನಮ್ಮಲಿಲ ನೆಲೆಗೊಿಂಡಿರಭವದ್ರಿಂದ್ ಯಾವನಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ 
ಉಪದೆೇಶ ಮಾಡಭವದ್ಭ ಅವಶಯವಿಲಲ. ಆತನಭ ಮಾಡಿದ್ ಅಭಿಷೆೇಕವು 
ಎಲಾಲ ವಿಷಯಗಳಲಿಲ ನಮ್ಗೆ ಉಪದೆೇಶಮಾಡಭವಿಂರ್ದಾಗಿದ್ಭದ 
ಸತಯವಾಗಿದೆ ಸಭಳುಲಲ. ಅದ್ಭ ನಮ್ಗೆ ಉಪದೆೇಶ ಮಾಡಿದ್ ಪಾಕಾರ 

ಆತನಲಿಲ ನೆಲೆಗೊಿಂಡಿರಾ. 

ಪಿಂಚಾಶತುಮ ದಿನದಿಿಂದ ಇಿಂದಿನವರ ಗೂ ನಮಮಲಿಲ ವಾಸ್ಸುವಿಂಥ 

ಪವಿತ್ಾಾತಮನ ಪಾಸನುತ್ ಯು ಹಳ ಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳ 
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ಒಳಗ  ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರ  ಕ ಲ್ವು ಕಾಯಿಗಳನುು ಮಾಡಲ್ು ಅವರನುು 
ಬಲ್ಪಡಿಸಲ್ು ಪವಿತ್ಾಾತಮನು ಪಾವಾದಿ, ಯಾಜಕ ಅಥವಾ ರಾಜನ 

ಮೇಲ  ಇಳಿದುಬರುತಿುದಾನು.  

1 ಸಮ್ಭವೆೇಲ 10:6,7 ಆಗ ಯೆಹೊೇವನ ಆತಮವು ನನು ಮೆೇಲೂ 

ಬರಭವದ್ರಿಂದ್ ನೇನೂ ಮಾಪಾಟಭಿ ಪಾವಾದಸಭವಿ. ಈ 

ಗಭರಭತಭಗಳೆಲಾಲ ಸಿಂಭವಿಸಿದಾಗ ನನಗೆ ಅನಭಕೂಲವಿದ್ದದ್ದನಭು 
ನಡಿಸಭ; ದೆೇವರಭ ನನು ಸಿಂಗಡ ಇದಾದನೆ. 

ಅಭಿಷೆೇಕಕ್ತಕರಭವ ಕಾರಣಗಳು 

ಯೆೇಸಭವಿನ ಕಾಯಾಗಳು 

ಯೆೇಸು ಮಾಡಿದ ಕಾಯಿಗಳನುು ನಾವು ಮಾಡಬ ೇಕಾದರ  ನಮಗ  
ಪವಿತ್ಾಾತಮದ ಅಭಿಷ್ ೇಕವು ಬ ೇಕಾಗಿರುತುದ . 

ಮಾಕಾ 16:17,18 ಇದ್ಲಲದೆ ನಿಂಬಭವವರಿಂದ್ ಈ 

ಸೂಚಕಕಾಯಾಗಳು ಉಿಂಟಾಗಭವವು. ನನು ಹೆಸರನಭು ಹೆೇಳಿ 

ದೆವಾಗಳನಭು ಬಿಡಿಸಭವರಭ. ಹೊಸ ಭಾಷೆಗಳನಭು ಮಾರ್ಾಡಭವರಭ. 
ಹಾವುಗಳನಭು ಎತಭುವರಭ. ವಿಷಪದಾರ್ಾಗಳನೆುನಾದ್ರೂ ಕಭಡಿದ್ರೂ 

ಅವರಗೆ ಯಾವ ಕೆೇಡೂ ಆಗಭವದಲಲ. ಅವರಭ ರೊೇಗಿಗಳ ಮೆೇಲೆ 
ಕೆೈಯಿಟಿರೆ ಇವರಗೆ ಗಭಣವಾಗಭವದ್ಭ ಎಿಂದ್ಭ ಹೆೇಳಿದ್ನಭ. 

ಮ್ರ್ಾುಯ 28:16-20 ಬಳಿಕ ಹನೊುಿಂದ್ಭ ಮ್ಿಂದ ಶಿಷಯರಭ 
ಗಲಿಲಾಯಕೆಕ ಹೊೇಗಿ ತಮ್ಗೆ ಗೊತಭುಮಾಡಿದ್ದ ಬೆಟಿಕೆಕ ಸೆೇರದ್ರಭ. 
ಅಲಿಲ ಆತನನಭು ಕಿಂಡಭ ಆತನಗೆ ಅಡಿಬಿದ್ದರಭ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವರಭ 
ಸಿಂದೆೇಹಪಟಿರಭ. ಆಗ ಯೆೇಸಭ ಹತುರಕೆಕ ಬಿಂದ್ಭ  
ಪರಲೊೇಕದ್ಲಿಲಯೂ ಭೂಲೊೇಕದ್ಲಿಲಯೂ ಎಲಾಲ ಅಧಿಕಾರವು ನನಗೆ 
ಕೊಡಲಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ್ ನೇವು ಹೊೇರಟಭಹೊಗಿ ಎಲಾಲ ದೆೇಶಗಳ 

ಜನರನಭು ಶಿಷಯರನಾುಗಿ ಮಾಡಿರ ಅವರಗೆ ತಿಂದೆಯ ಮ್ಗನ 

ಪವಿರ್ಾಾತಮನ ಹೆಸರನಲಿಲ ದೇಕ್ಷಾಸಾುನಮಾಡಿಸಿ, ನಾನಭ ನಮ್ಗೆ 
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದನೆುಲಾಲ ಕಾಪ್ಾಡಿಕೊಳುುವದ್ಕೆಕ ಅವರಗೆ ಉಪದೆೇಶ 

ಮಾಡಿರ. ನೊೇಡಿರ, ನಾನಭ ಯಭಗದ್ ಸಮಾಪಿುಯವರೆಗೂ ಎಲಾಲ 
ದವಸ ನಮ್ಮ ಸಿಂಗಡ ಇರಭರ್ೆುೇನೆ ಎಿಂದ್ಭ ಹೆೇಳಿದ್ರಭ. ಆಮೆನ.  

ಫಲ ಕೊಡಭವುದ್ಭ 
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ಪವಿತ್ಾಾತಮನ ಅಭಿಷ್ ೇಕದ ಮೂಲ್ಕ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಳ ಒಳ ುಯ ಫಲ್ವನುು 
ಕ ೂಡಬಹುದು. 

ಯೇಹಾನ 15:7,8,16 ನೇವು ನನುಲಿಲಯೂ ನನು ವಾಕಯಗಳು 
ನಮ್ಮಲಿಲಯೂ ನೆಲೆಗೊಿಂಡಿದ್ದರೆ ನೇವು ಏನಾದ್ರೂ ಬೆೇಡಿಕೊಳಿುರ 

ಅದ್ಭ ನಮ್ಗೆ ದೊರೆಯಭವದ್ಭ. ನೇವು ಬಹಳ 

ಫಲಕೊಡಭವದ್ರಿಂದ್ಲೆೇ ನನು ತಿಂದೆಗೆ ಮ್ಹಿಮೆ ಉಿಂಟಾಗಭವದ್ಭ. 
ಮ್ತಭು ನನು ಶಿಷಯರಾಗಭವಿರ. ನೇವು ನನುನಭು ಆರಸಿ ರ್ೆಗೆದ್ಭಕೊಿಂಡಿಲಲ. 
ನಾನಭ ನಮ್ಮನಭು ಆರಸಿ ರ್ೆಗೆದ್ಭಕೊಿಂಡಿದೆದೇನೆ. ನೇವು ಹೊರಟಭ 
ಹೊೇಗಿ ಫಲಕೊಡಬೆೇಕೆಿಂತಲೂ ನೇವು ಕೊಡಭವ ಫಲವು 
ನಲಭಲವಿಂರ್ದಾದಗಬೆೇಕಿಂತಲೂ ನಮ್ಮನಭು ನೆೇಮಿಸಿದೆದೇನೆ. ಹಿೇಗಿರಲಾಗಿ 

ನನು ಹೆಸರನಲಿಲ ತಿಂದೆಯನಭು ಏನೆೇನಭ ಬೆೇಡಿಕೊಳುುವಿರೊೇ ಅದ್ನಭು 
ಆತನಭ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಭವನಭ. 

ಸಮಾಧ್ಾನ ಪಡಿಸಿಕೊಳುಲಾಗಭತಿುದೆ 

ಯೆೇಸು ಕ್ತಾಸುನ ಮೂಲ್ಕ ನಾವು ದ ೇವರ ೂಿಂದಿಗ  ಸಮಾಧಾನ 

ಮಾಡಿಕ ೂಿಂಡವರಾಗಿದ ಾೇವ . ಈಗ ನಾವು ಲ ೂೇಕವನುು 
ದ ೇವರ ೂಿಂದಿಗ  ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಬ ೇಕಾಗಿದ . 

2 ಕೊರಿಂರ್ 5:17-21 ಹಿೇಗಿರಲಾಗಿ ಯಾವನಾದ್ರೂ ಕ್ತಾಸುನಲಿಲದ್ದರೆ 
ಅವನಭ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ್ನಭ ಇಗೊೇ ಪೂವಾಸಿಥತಿ ಹೊೇಗಿ ಎಲಾಲ 
ನೂತನವಾಯಿತಭ. ಇದೆಲಾಲ ದೆೇವರಿಂದ್ಲೆೇ ಉಿಂಟಾದ್ದ್ಭದ. ಆತನಭ 
ಕ್ತಾಸುನ ಮ್ೂಲಕ ನಮ್ಮನಭು ತನಗೆ ಸಮಾಧ್ಾನ ಪಡಿಸಿಕೊಿಂಡಭ 
ಸಮಾಧ್ಾನ ವಿಷಯವಾದ್ ಸೆೇವೆಯನಭು ನಮ್ಗೆ ಅನಭಗಾಹಿಸಿದಾದನೆ. 
ಆ ಸಮಾಧ್ಾನ ವಾಕಯವೆೇನಿಂದ್ರೆ ದೆೇವರಭ ಮ್ನಭಷಯರ 

ಅಪರಾಧಗಳನಭು ಅವರ ಲೆಕಕಕೆಕ ಹಾಕದೆೇ ಲೊೇಕವನಭು ಕ್ತಾಸುನಲಿಲ 
ತನಗೆ ಸಮಾಧ್ಾನ ಪಡಿಸಿಕೊಳುುತಿುದ್ದನೆಿಂಬದೆೇ ಅದ್ನಭು ಸಾರಭವ 

ಸೆೇವೆಗೆ ನಮ್ಮನಭು ನೆೇಮಿಸಿದಾದನೆ. 

ನಾವು ಕ್ತಾಸುನ ರಾಯಭಾರಗಳಾಗಿದೆದೇವೆ. ದೆೇವರೆ ನಮ್ಮ ಮ್ೂಲಕ 

ಬಭದದಹೆೇಳುವ ಹಾಗಾಯಿತಭ. ದೆೇವರೊಿಂದಗೆ ಸಮಾಧ್ಾನ 

ವಾಗಿರಲೆಿಂದ್ಭ ಕ್ತಾಸುನ ಹೆಸರನಲಿಲ ನಮ್ಮನಭು ಬೆೇಡಿಕೊಳುುರ್ೆುೇನೆ. 
ನಾವು ಆತನಲಿಲ ದೆೇವರಗೆ ಸಮ್ಪಾಕರಾದ್ ನೇತಿ 

ಸಾರೂಪಿಗಳಾಗಭವಿಂರ್ೆ ದೆೇವರಭ ಪ್ಾಪಜ್ಞಾನವಿಲಲದ್ ಆತನನಭು 
ನಮ್ಗೊೇಸಕರ ಪ್ಾಪಸಾರೂಪಿಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ನಭ. 
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ಕ್ತಾಸುನ ಮೆೇರೆಗೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ 

ನಾವು ಕ್ತಾಸುನ ಮೇರ ಗ  ರೂಪಿಸಲ್ಾಟಿುದ ಾೇವ  ಮತುು ರಚಿಸಲ್ಾಟಿುದ ೇವ . 

2 ಕೊರಿಂರ್ 3:18 ನಾವೆಲಲರೂ ಮ್ಭಸಭಕಭ ರ್ೆಗೆದರಭವ ಮ್ಭಖ್ದಿಂದ್ 

ಕತಾನ ಪಾಭಾವವನಭು ದ್ಪಾಣದ್ಲಿಲ ಕಾಣಿಸಭತುದೊೇ ಎಿಂಬಿಂರ್ೆ 
ದ್ೃಷ್ಟಿಸಭವವರಾಗಿದ್ಭದ ಪಾಭಾವದಿಂದ್ ಅಧಿಕ ಪಾಭಾವಕೆಕ ಹೊೇಗಭರ್ಾು 
ಆ ಪಾಭಾವದ್ ಸಾರೂಪಯವುಳುವರೆೇ ಆಗಭರ್ೆುೇವೆ. ಇದ್ಭ 
ದೆೇವರಾತಮನಾಗಿರಭವ ಕತಾನ ಕೆಲಸಕಕನಭಸಾರವಾದ್ದೆದೇ. 

ಬೊೇಧನೆ 

ದ ೇವರ ಅಭಿಷ್ ೇಕವು ಎಲ್ಲವನುು ಬ ೂೇಧಿಸುತುದ  ಮತುು 
ದೃಢಪಡಿಸುತುದ . 

1 ಯೇಹಾನ 2:20,27 ನೇವು ಪವಿತಾನಾಗಿರಭವಾತನಿಂದ್ 

ಅಭಿಷೆೇಕವನಭು ಹೊಿಂದದ್ವರಾಗಿದ್ಭದ ಎಲಲರೂ ತಿಳಿದ್ವರಾಗಿದದೇರ. 

ಆದ್ರೆ ಆತನಿಂದ್ ನೇವು ಹೊಿಂದದ್ ಅಭಿಷೆೇಕವು ನಮ್ಮಲಿಲ 
ನೆಲೆಗೊಿಂಡಿರಭವದ್ರಿಂದ್ ಯಾವನಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಉಪದೆೇಶ 

ಮಾಡಭವದ್ಭ ಅವಶಯವಿಲಲ. ಆತನಭ ಮಾಡಿದ್ ಅಭಿಷೆೇಕವು ಎಲಾಲ 
ವಿಷಯಗಳಲಿಲ ನಮ್ಗೆ ಉಪದೆೇಶಮಾಡಭವಿಂರ್ದಾಗಿದ್ಭದ ಸತಯವಾಗಿದೆ 
ಸಭಳುಲಲ. ಅದ್ಭ ನಮ್ಗೆ ಉಪದೆೇಶ ಮಾಡಿದ್ ಪಾಕಾರ ಆತನಲಿಲ 
ನೆಲೆಗೊಿಂಡಿರಾ. 

ಕರೆಯಭವಿಕೆಯನಭು ಗಭರಭತಿಸಭವುದ್ಭ 

ಪವಿತ್ಾಾತಮನು ಚಲಿಸುವವರ ಗೂ ಮತುು ದ ೇವರು ನಮಮನುು 
ಯಾವುದಕಾಿಗಿ ಕರ ದಿದಾಾನ ೂೇ ಆ ಕಾಯಿವನುು 
ಗುರುತಿಸುವವರ ಗೂ ಅದಕಾಿಗಿ ಕಾದಿರಲ್ು ನಾವು 
ಕಲಿತುಕ ೂಳುಬ ೇಕು. 

ಅಪೊಸುಲರ ಕೃತಯಗಳು 10:38 ದೆೇವರಭ ನಜರೆೇತಿನ ಯೆೇಸಭವನಭು 
ಪವಿರ್ಾಾತಮದಿಂದ್ಲೂ ಬಲದಿಂದ್ಲೂ ಅಭಿಷೆೇಕ್ತಸಿದ್ನಭ; ದೆೇವರಭ 
ಆತನ ಸಿಂಗಡ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ್ ಆತನಭ ಉಪಕಾರಗಳನಭು ಮಾಡಭರ್ಾು 
ಸೆೈರ್ಾನನಿಂದ್ ಬಾಧಿಸಲಪಡಭತಿುರಭವವರೆಲಲರನಭು ಗಭಣಮಾಡಭರ್ಾು 
ಸಿಂಚರಸಿದ್ನಭ; ಇದೆಲಾಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊರ್ಾುಗಿರಭವದ್ಷೆಿ. 

ದ ೇವರ ಆತಮನು ನಮಮ ಮೇಲ  ಇದಾಾನ  ಎಿಂದು ನಾವು ನಿಂಬಬ ೇಕು. 
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ಜನರು ಅಭಿಷ್ ೇಕವನುು ನ ೂೇಡಬ ೇಕು, ನಿಂಬಬ ೇಕು ಮತುು 
ಗೌರವಿಸಬ ೇಕು. 

ಮ್ರ್ಾುಯ 20:30-34 ಆಗ ದಾರಯ ಮ್ಗಭಿಲಲಿಲ ಕೂತಿದ್ದ ಇಬಬರಭ 
ಕಭರಭಡರಭ ಯೆೇಸಭ ಈ ಮಾಗಾವಾಗಿ ಹೊೇಗಭತಿುದಾದನೆಿಂದ್ಭ ಕೆೇಳಿ – 

ಸಾಾಮಿೇ ದಾವಿೇದ್ನ ಕಭಮಾರನೆೇ ನಮ್ಮನಭು ಕರಭಣಿಸಭ ಎಿಂದ್ಭ 
ಕೂಗಭಕೊಿಂಡರಭ.  

ಆಗ ಯೆೇಸಭ ನಿಂತಭ ಅವರನಭು ಕರೆದ್ಭ, ನಾನಭ ನಮ್ಗೆ ಏನಭ 
ಮಾಡಬೆೇಕೆಿಂದ್ಭ ಕೊೇರಭತಿುೇರ ಎಿಂದ್ಭ ಕೆೇಳಲಭ  

ಅವರಭ – ನಮ್ಮ ಕಣಭುಗಳು ರ್ೆರೆಯಲಪಡಬೆೇಕಭ ಸಾಾಮಿ ಅಿಂದ್ರಭ.  

ಆಗ ಯೆೇಸಭ ಕನಕರಪಟಭಿ ಅವರ ಕಣಭುಗಳನಭು ಮ್ಭಟ್ಟಿದ್ನಭ. ಕೂಡಲೆೇ 
ಅವರಗೆ ಕಣಭು ಬಿಂದ್ವು. ಅವರಭ ಆತನ ಹಿಿಂದೆ ಹೊೇದ್ರಭ.  

ಜನಸಮೂಹವು ಯೆೇಸುವಿನ ಮೇಲಿದಾ ಅಭಿಷ್ ೇಕವನುು ನ ೂೇಡಿದರು. 
ಅವರು ಕುರುಡರನುು ಕಿಂಡು ಅವರನುು ಸುಮಮನಾುಗಿಸಲ್ು 
ಪಾಯತಿುಸ್ದರು. ಕುರುಡರು ತಮಮ ದೃಷುಯನುು ಹ ೂಿಂದಿಕ ೂಿಂಡಾಗ 

ಅವರು ಅಭಿಷ್ ೇಕವನುು ಕಾಯಿರೂಪದಲಿಲ ಕಿಂಡರು. 

ಸೆೇವೆಮಾಡಲಭ ಕಲಿಯಭವುದ್ಭ 

ನಾವು ಪವಿತ್ಾಾತಮನ ೂಿಂದಿಗ  ಪಾವಹಿಸಲ್ು ಕಲಿತ್ಾಗ ಈ ಕ ಳಗಿನ 

ವಿಷ್ಯಗಳಳ ಇರುತುವ : 

 ಅರವು 

 ಸೂಕ್ಷಮತ್  

 ಲ್ಭಯತ್  

 ಸಕಾರಾತಮಕವಾದ ಯೇಚನ ಗಳಳ 

 ವಿಧ ೇಯತ್  

ನಾವು ಈ ಕ ಳಗಿನ ಕಾಯಿಗಳನುು ಮಾಡುತ್ ುೇವ : 

 ಅಥಿಮಾಡಿಕ ೂಳಳುವುದು 

 ಸಹಕರಸುವುದು 

 ಆತಮನ ನಡಿಸುವಿಕ ಯ ಅಡಿಯಲಿಲ ಕ ಲ್ಸ ಮಾಡುವುದು  
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ನಾವು ಆತಮನಿಂದ ನಡ ಸಲ್ಾಡುವುದನುು ಕಲಿತುಕ ೂಳುಬ ೇಕು. 
ದ ೇವರು ಮಾಡುತಿುರುವಿಂಥ ಕಾಯಿದ ೂಿಂದಿಗ  ಸಾಗಲ್ು 
ಕಲಿಯುವಿಂಥದುಾ ಪರಣಾಮಕಾರಯಾದ ಸ ೇವ ಗಿರುವಿಂಥ ಬ್ಲೇಗದ 

ಕ ೈಯಾಗಿದ . 

ರೊೇಮಾಪುರ 8:14 ಯಾರಾರಭ ದೆೇವರ ಆತಮನಿಂದ್ 

ನಡಿಸಿಕೊಳುುರ್ಾುರೊೇ ಅವರಭ ದೆೇವರ ಮ್ಕಕಳು. 

ಜ್ಞಾನೊೇಕ್ತು 20:27 ಮ್ನಭಷಯನ ಆತಮವು ಯೆಹೊೇವನ ದೇಪವಾಗಿದೆ; 
ಅದ್ಭ ಅಿಂತರಿಂಗವನೆುಲಾಲ ಶ್ೆ ೇಧಿಸಭತುದೆ. 

ಆಿಂತರಕ ಸಾಕ್ಷಿ 

ನಾವು ಪವಿತ್ಾಾತಮನ ಅಭಿಷ್ ೇಕದಲಿಲ ಕಾಯಿಮಾಡುವಾಗ ನಮಮ 
ಆತಮಗಳ  ಿಂದಿಗ  ಆಿಂತರಕ ಸಾಕ್ಷಿಯು ಇರುತುದ . 

ರೊೇಮಾಪುರ 8:16 ನಾವು ದೆೇವರ ಮ್ಕಕಳಾಗಿದೆದೇವೆಿಂಬದ್ಕೆಕ 
ಪವಿರ್ಾಾತಮನೆೇ ನಮ್ಮ ಆತಮದೊಿಂದಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೆೇಳುರ್ಾುನೆ ... 

ಯೇಹಾನ 14:20 ನಾನಭ ನನು ತಿಂದೆಯಲಿಲಯೂ ನೇವು 
ನನುಲಿಲಯೂ ನಾನಭ ನಮ್ಮಲಿಲಯೂ ಇರಭವದ್ನಭು ನೇವು ಆ ದನದ್ಲಿಲ 
ತಿಳಿದ್ಭಕೊಳುುವಿರ. 

ಆಿಂತರಕ ಸಾರ 

ನಮಮ ಮನಸಾ್ಕ್ಷಿಯು ನಮೊಮಳಗಿರುವ ಪವಿತ್ಾಾತಮನ ಸವರ ಅಥವಾ 

ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಿದ . 

ರೊೇಮಾಪುರ 9:2 ಈ ಮಾತನಭು ಸಭಳಾುಡದೆ ಕ್ತಾಸುನ ಮ್ಭಿಂದೆ 
ಸತಯವಾಗಿ ಹೆೇಳುರ್ೆುೇನೆ. ಪವಿರ್ಾಾರ್ಾಮಧಿೇನವಾಗಿರಭವ ನನು ಮ್ನಸೆಸೇ 
ಸಾಕ್ಷಿ. 

1 ಯೇಹಾನ 3:20,21 ಮ್ತಭು ನಮ್ಮ ಹೃದ್ಯವು ಯಾವ 

ವಿಷಯದ್ಲಿಲಯಾದ್ರೂ ನಮ್ಮನಭು ದೊೇಷ್ಟಗಳೆಿಂದ್ಭ ನಣಾಯಿಸಿದ್ರೂ 

ದೆೇವರಭ ನಮ್ಮ ಹೃದ್ಯಕ್ತಕಿಂತ ದೊಡಿವನಾಗಿದ್ಭದ ಎಲಲವನೂು 
ಬಲಲವನಾಗಿದ್ದನೆಿಂದ್ಭ ನಾವು ತಿಳಿದ್ಭ ದೆೇವರ ಸಮ್ಕ್ಷಮ್ದ್ಲಿಲ ನಮ್ಮ 
ಹೃದ್ಯವನಭು ಸಮಾಧ್ಾನಪಡಿಸಭವೆವು. ಪಿಾಯರೆೇ ನಮ್ಮ ಹೃದ್ಯವು 
ನಮ್ಮನಭು ದೊೇಷ್ಟಗಳೆಿಂದ್ಭ ನಣಾಯಿಸದದ್ದರೆ ನಮ್ಗೆ ದೆೇವರ 

ವಿಷಯದ್ಲಿಲ ಧ್ೆೈಯಾವುಿಂಟಭ. 
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ವಿಧ್ೆೇಯರ್ೆ 

ನಾವು ಪವಿತ್ಾಾತಮನ ಪಾಕಟಣ ಯ ವರಗಳ ಮೂಲ್ಕ ದ ೇವರ ಶಬಾಕ ಿ 
ಕ್ತವಿಗ ೂಟಾುಗ ಮತುು ಆತನಗ  ವಿಧ ೇಯರಾದಾಗ, ನಾವು 
ಫಿಲಿಪಾನಷ್ ುೇ ಪರಣಾಮಕಾರಯಾಗಿ ಮಾಪಿಡುತ್ ುೇವ . 

ಅಪೊಸುಲರ ಕೃತಯಗಳು 8:26-31 ಅಷಿರಲಿಲ ಕತಾನ ದ್ೂತನಭ 
ಫಿಲಿಪಪನಗೆ ನೇನಭ ಎದ್ಭದ ದ್ಕ್ಷಿಣ ಕಡೆಗೆ ಯೆರೂಸಲೆೇಮಿನಿಂದ್ ಗಾಜಕೆಕ 
ಹೊೇಗಭವ ದಾರಯಲಿಲ ಹೊೇಗಭ, ಅದ್ಭ ಅಡವಿ ಎಿಂದ್ಭ ಹೆೇಳಿದ್ನಭ. 
ಅವನಭ ಎದ್ಭದ ಹೊರಟಭ ಹೊೇದ್ನಭ; ಹೊೇಗಭತಿುರಭವಾಗ ಐರ್ಥಯೇಪಯ 
ದೆೇಶದ್ ಒಬಬ ಮ್ನಭಷಯನನಭು ಕಿಂಡನಭ. ಅವನಭ ಕಿಂಚಭಕ್ತಯೂ 

ಐರ್ಥಯೇಪಶದ್ವರ ರಾಣಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಿಂದಾಕೆಯ ಕೆೈಕೆಳಗೆ ದೊಡ ಿ

ಅಧಿಕಾರಯೂ ಆಕೆಯ ಎಲಾಲ ಖ್ಜಾನೆಯ ಮೆೇಲಿಾಚಾರಕನೂ 

ಆಗಿದ್ದನಭ. ಅವನಭ ದೆೇವಾರಾಧನೆಗೊೇಸಕರ ಯೆರೂಸಲೆೇಮಿಗೆ 
ಬಿಂದ್ಭ ಹಿಿಂತಿರಭಗಿ ಹೊೇಗಭವಾಗ ತನು ರರ್ದ್ಲಿಲ ಕೂತಭಕೊಿಂಡಭ 
ಯೆಶ್ಾಯ ಪಾವಾದಯ ಗಾಿಂರ್ವನಭು ಓದ್ಭತಿುದ್ದನಭ.  

ದೆೇವರಾತಮನಭ ಫಿಲಿಪಪನಗೆ ನೇನಭ ಆ ರರ್ದ್ ಹತಿುರ ಹೊೇಗಿ ಅದ್ರ 

ಸಿಂಗಡಲೆೇ ನಡೆ ಎಿಂದ್ಭ ಹೆೇಳಿದ್ನಭ.  

ಫಿಲಿಪಪನಭ ಓಡಿಹೊೇಗಿ ಆ ಮ್ನಭಷಯನಭ ಯೆಶ್ಾಯ ಪಾವಾದಯ 

ಗಾಿಂರ್ವನಭು ಓದ್ಭತಿುರಭವದ್ನಭು ಕೆೇಳಿ ಎಲೆೈ, ನೇನಭ ಓದ್ಭವದ್ಭ ನನಗೆ 
ತಿಳಿಯಭತುದೊೇ? ಅನುಲಭ  

ಅವನಭ ಯಾರಾದ್ರೂ ನನಗೆ ಅರ್ಾ ತಿಳಿಸಿಕೊಟಿ ಹೊರತಭ ಅದ್ಭ 
ನನಗೆ ಹೆೇಗೆ ತಿಳಿದೇತಭ ಎಿಂದ್ಭ ಹೆೇಳಿ ನೇನಭ ರರ್ವನಭು ಹತಿು ನನು 
ಬಳಿಯಲಿಲ ಕೂತಭಕೊೇ ಎಿಂಬದಾಗಿ ಫಿಲಿಪಪನನಭು ಕೆೇಳಿಕೊಿಂಡನಭ. 

ಅಭಿಷೆೇಕದಿಂದ್ ಸೆೇವೆಮಾಡಭವುದ್ಭ 

ಆತಮನಲಿಲ ಚಲಿಸುವುದನುು ಮತುು ಕಾಯಿಮಾಡುವುದನುು 
ಕಲಿತುಕ ೂಳಳುವುದು ಪಾತಿಯಬಬ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗೂ ಬಹಳ ಮುಖಯವಾಗಿದ . 
ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಳ ಯೆೇಸು ಮಾಡಿದ ಕಾಯಿಗಳನುು ಮಾಡಲ್ು ದ ೇವರು 
ಅವರಗ  ಕ ೂಟಿುರುವ ಅಭಿಷ್ ೇಕವನುು ಧ ೈಯಿದಿಿಂದ 

ಉಪಯೇಗಿಸಬ ೇಕು. 

ಯೆೇಸಭ – ಸಮಾಯಾ ಸಿರೇ 
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ಯೆೇಸು ಬಾವಿಯ ಬಳಿಯಲಿಲರುವ ಸ್ರೇಗ  ಸುವಾತ್ ಿ ಸಾರುವಾಗ 

ಪವಿತ್ಾಾತಮನ ಪಾಕಟಣ ಯ ವರಗಳಲಿಲ ಕಾಯಿಮಾಡುತಿುರುವುದಕ ಿ 
ನಮಗ  ಅತುಯತುಮವಾದ ಮಾದರಯಾಗಿದ . ಯೆೇಸು ಪವಿತ್ಾಾತಮನ 

ಮೂಲ್ಕ ತನಗ  ದ ೂರಕ್ತದ ದ ೈವಿಕ ಪಾಕಟಣ ಗ  ಅನುಸಾರವಾಗಿ 

ಕಾಯಿಮಾಡಿದನು. 

ಯೇಹಾನ 4:16-18,29,30,39 ಯೆೇಸಭ ಅವಳಿಗೆ ಹೊೇಗಿ ನನು 
ಗಿಂಡನನಭು ಇಲಿಲಗೆ ಕರಕೊಿಂಡಭ ಬಾ ಎಿಂದ್ಭ ಹೆೇಳಿದ್ನಭ.  

ಅದ್ಕೆಕ ಅ ಹೆಿಂಗಸಭ – ನನಗೆ ಗಿಂಡನಲಲ ಅಿಂದ್ಳು.  

ಯೆೇಸಭ ಆಕೆಗೆ – ನನಗೆ ಗಿಂಡನಲಲವೆಿಂದ್ಭ ನೇನಭ ಹೆೇಳಿದ್ಭದ 
ಸರಯಾದ್ ಮಾತಭ. ನನಗೆ ಐದ್ಭ ಮ್ಿಂದ ಗಿಂಡಿಂದರದ್ದರಭ. ಈಗ 

ಇರಭವವನಭ ನನಗೆ ಗಿಂಡನಲಲ. ನೇನಭ ಹೆೇಳಿದ್ಭದ ನಜವಾದ್ ಸಿಂಗತಿ 

ಅಿಂದ್ನಭ.  

ಅಲಿಲ ಒಬಬನದಾದನೆ ನಾನಭ ಇದ್ಭವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ದನೆುಲಾಲ ನನಗೆ 
ಹೆೇಳಿದ್ನಭ. ಬಿಂದ್ಭ ಅವನನಭು ನೊೇಡಿರ.  

ಬರತಕಕ ಕ್ತಾಸುನಭ ಅವನೆೇ ಏನೊೇ? ಎಿಂದ್ಭ ಹೆೇಳಲಭ  

ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬರಭವದ್ಕೆಕ ಊರೊಳಗಿಿಂದ್ ಹೊರಟರಭ. ನಾನಭ 
ಮಾಡಿದ್ದನೆುಲಾಲ ಆತನಭ ನನಗೆ ಹೆೇಳಿದ್ನೆಿಂಬದಾಗಿ 

ಸಾಕ್ಷಿಕೊಡಭತಿುರಭವ ಆ ಹೆಿಂಗಸಿನ ಮಾತಿನ ಮೆೇಲೆ ಆ ಊರನ 

ಸಮಾಯಾರಲಿಲ ಅನೆೇಕರಭ ಆತನನಭು ನಿಂಬಭವವರಾದ್ರಭ. 

ಪ್ೌಲನಭ – ಕಣಿಹೆೇಳುವ ಆತಮ 

ಪ್ೌಲ್ನು ತನು ಮೇಲಿದಾ ಅಭಿಷ್ ೇಕದಿಿಂದ ಆತಮಗಳನುು ವಿವ ೇಚಿಸುವ 

ಆತಿಮಕ ವರದಲಿಲ ಕಾಯಿಮಾಡಿದನು. 

ಅಪೊಸುಲರ ಕೃತಯಗಳು 16:16-18 ಬಳಿಕ ಪ್ಾಾರ್ಾನೆ ನಡೆಯಭವ ಆ 

ಸಥಳಕೆಕ ನಾವು ಹೊೇಗಭತಿುರಭವಾಗ ಗಾರಭಡಗಾತಿಯಾದ್ ಒಬಬ 
ದಾಸಿಯಭ ನಮೆಮದ್ಭರಗೆ ಬಿಂದ್ಳು. ಅವಳು ಕಣಿ ಹೆೇಳುವದ್ರಿಂದ್ 

ಅವಳ ಯಜಮಾನರಗೆ ಬಹಭ ಆದಾಯವಾಗಭತಿುತಭು. ಪ್ೌಲನೂ 

ನಾವೂ ಹೊೇಗಭತಿುರಭವಾಗ ಅವಳು ಹಿಿಂದೆ ಬಿಂದ್ಭ – ಈ ಮ್ನಭಷಯರಭ 
ಪರಾತಪರನಾದ್ ದೆೇವರ ದಾಸರಭ; ನಮ್ಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮಾಗಾವನಭು 
ಸಾರಭರ್ಾುರೆ ಎಿಂದ್ಭ ಕೂಗಭತಿುದ್ದಳು.  
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ಹಿೇಗೆ ಅನೆೇಕ ದವಸ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ್ ಪ್ೌಲನಭ ಬಹಳವಾಗಿ 

ಬೆೇಸರಗೊಿಂಡಭ ಹಿಿಂತಿರಭಗಿ ಆ ದೆವಾಕೆಕ – ಅವಳನಭು ಬಿಟಭಿಹೊೇಗಭ 
ಎಿಂದ್ಭ ಯೆೇಸಭ ಕ್ತಾಸುನ ಹೆಸರನಲಿಲ ನನಗೆ ಅಪಪಣೆ ಕೊಡಭರ್ೆುೇನೆ ಎಿಂದ್ಭ 
ಹೆೇಳಿದ್ನಭ. ಅದೆೇ ಗಳಿಗೆಯಲಿಲಯೆೇ ಅದ್ಭ ಬಿಟಭಿ ಹೊೇಯಿತಭ.  

ಪ್ೆೇತಾ/ಯೇಹಾನ - ಕಭಿಂಟನನಭು ಗಭಣಪಡಿಸಿದ್ಭದ 

ದ ೇವಾಲ್ಯದ ದಾವರದ ಬಳಿಯಲಿಲದಾ ಕುಿಂಟನನುು ಗುಣಪಡಿಸುವಾಗ 

ಪ್ ೇತಾ ಮತುು ಯೇಹಾನರು ದ ೇವರ ಅಭಿಷ್ ೇಕದಿಿಂದ ಸ ೇವ  
ಮಾಡಿದರು. 

ಅಪೊಸುಲರ ಕೃತಯಗಳು 3:1-9 ಒಿಂದಾನೊಿಂದ್ಭ ದವಸ ಪ್ೆೇತಾ 
ಯೇಹಾನರಭ ಮ್ಧ್ಾಯಹುದ್ ಮೆೇಲೆ ಮ್ೂರಭ ಘ್ಿಂಟೆಗೆ ನಡೆಯತಕಕ 
ಪ್ಾಾರ್ಾನೆಗಾಗಿ ದೆೇವಾಲಯಕೆಕ ಹೊೇಗಭತಿುರಲಭ ಹಭಟಭಿ ಕಭಿಂಟನಾಗಿದ್ದ 
ಒಬಬ ಮ್ನಭಷಯನನಭು ಯಾರೊೇ ಹೊತಭುಕೊಿಂಡಭ ಬಿಂದ್ರಭ. 
ದೆೇವಾಲಯದೊಳಕೆಕ ಹೊೇಗಭವವರಿಂದ್ ಭಿಕ್ಷಬೆೇಡಭವದ್ಕಾಕಗಿ 

ಅವನನಭು ದೆೇವಾಲಯದ್ ಸಭಿಂದ್ರದಾಾರವೆಿಂಬ ಬಾಗಿಲಿನಲಿಲ ದನಾಲಭ 
ಕೂಡಿಾಸಭತಿುದ್ದರಭ. ಅವನಭ ದೆೇವಾಲಯದೊಳಕೆಕ ಹೊೇಗಭತಿುರಭವ 

ಪ್ೆೇತಾ ಯೇಹಾನರನಭು ಕಿಂಡಭ ಭಿಕ್ಷಾ ಕೊಡಬೆೇಕಭ ಎಿಂದ್ಭ ಕೆೇಳಲಭ 
ಪ್ೆೇತಾ ಯೇಹಾನರಬಬರೂ ಅವನನಭು ದ್ೃಷ್ಟಿಸಿ ನೊೇಡಿದ್ರಭ.  

ಪ್ೆೇತಾನಭ – ನಮ್ಮನಭು ನೊೇಡಭ ಅಿಂದ್ನಭ. ಅವನಭ ಅವರಿಂದ್ 

ಏನಾದ್ರೂ ದೊರಕ್ತೇರ್ೆಿಂದ್ಭ ನರೇಕ್ಷಿಸಿ ಅವರನಭು ಲಕ್ಷಯವಿಟಭಿ 
ನೊೇಡಿದ್ನಭ.  

ಆಗ ಪ್ೆೇತಾನಭ – ಬೆಳಿು ಬಿಂಗಾರವಿಂತೂ ನನುಲಿಲಲಲ, ನನುಲಿಲರಭವದ್ನಭು 
ನನಗೆ ಕೊಡಭರ್ೆುೇನೆ. ನಜರೆೇತಿನ ಯೆೇಸಭಕ್ತಾಸುನ ಹೆಸರನಲೆಲೇ ಎದ್ಭದ 
ನಡೆದಾಡಭ ಎಿಂದ್ಭ ಹೆೇಳಿ  ಅವನನಭು ಬಲಗೆೈಹಿಡಿದ್ಭ ಎತಿುದ್ನಭ. ಆ 

ಕ್ಷಣವೆೇ ಅವನ ಕಾಲಭಗಳಿಗೂ ಹರಡಭಗಳಿಗೂ ಬಲಬಿಂತಭ; ಅವನಭ 
ಹಾರನಿಂತಭ ನಡೆದಾಡಿದ್ನಭ; ನಡೆಯಭರ್ಾು ಹಾರಭರ್ಾು ದೆೇವರನಭು 
ಕೊಿಂಡಾಡಭರ್ಾು ಅವರ ಜೊರ್ೆಯಲಿಲ ದೆೇವಾಲಯದೊಳಗೆ ಹೊೇದ್ನಭ. 
ಅವನಭ ನಡೆಯಭರ್ಾು ದೆೇವರನಭು ಕೊಿಂಡಾಡಭರ್ಾು ಇರಭವದ್ನಭು 
ಜನರೆಲಲರಭ ನೊೇಡಿ.  

ಅದುುತಕರವಾದ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯಲಿಲ, ನಾವು ಪವಿತ್ಾಾತಮನ 

ನಡ ಸುವಿಕ ಗ  ಸೂಕ್ಷಮವಾಗಿ ಪಾತಿಕ್ತಾಯಿಸುವವರಾಗಿರಬ ೇಕು. ಮೂಲ್ 
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ಸಮಸ ಯಯನುು ಪಾಕಟಣಾತ್ಾಮಕವಾದ ತಿಳಿವಳಿಕ ಯ ಮೂಲ್ಕ 

ಪಾಕಟಪಡಿಸಲ್ು ನಾವು ಅನುವು ಮಾಡಿಕ ೂಡಬ ೇಕು. ನಾವು 
ಧ ೈಯಿದಿಿಂದ ಮಾತನಾಡಬ ೇಕು ಮತುು ನಮಮ ಮೇಲ  ಇರುವ 

ಅಭಿಷ್ ೇಕವನುು, ದ ೇವರ ಶಕ್ತುಯನುು ಬ್ಲಡುಗಡ ಗ ೂಳಿಸಬ ೇಕು. 

ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಪಾಕಟಣ ಯನುು ಮತುು ಶಕ್ತುಯನುು ಪಾದಶ್ಚಿಸಲ್ು 
ಐದು ವಿಧವಾದ ಸ ೇವ ಯಲಿಲರುವವರಗ  ವಿಶ್ ೇಷ್ವಾದ ಕೃಪ್ ಗಳಳ 
ಮತುು ಅಭಿಷ್ ೇಕಗಳಳ ಇವ . ಆದಾಗೂಯ, ಯೆೇಸುವಿನ ಕಾಯಿಗಳನುು 
ಮಾಡುವ ಅಭಿಷ್ ೇಕವು ಮತುು ಶಕ್ತುಯು ಎಲಾಲ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಿಗ  
ಕ ೂಡಲ್ಾಟಾಟಿದ . 

ಅದುುತಕರವಾದ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಗಾಗಿ ಎಲಾಲ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳನುು 
ಅಭಿಷ್ ೇಕ್ತಸಲಾಗಿದ . ಅವರು ವಿಧ ೇಯರಾಗಿದಾರ  ಅವರ ೂಳಗ  
ಬ ೇಕಾದ ಅಭಿಷ್ ೇಕವಿರುತುದ . 

ಸಮಾಯಾದ್ಲಿಲ ಫಿಲಿಪಪನಭ 

ಪವಿತ್ಾಾತಮನ ಅಭಿಷ್ ೇಕದಡಿಯಲಿಲ ವಿಶ್ಾವಸ್ಯಾಗಿ 

ಕಾಯಿಮಾಡಿದಿಂಥ ಸಿಂಗತಿಗ  ಫಿಲಿಪಾನು ಒಳ ುಯ 

ಮಾದರಯಾಗಿದಾಾನ . ಅನಿಂತರದಲಿಲ ಫಿಲಿಪಾನು ಅಪೊಸುಲ್ರ 

ಕೃತಯಗಳ ಪುಸುಕದಲಿಲ, ಐದು ವಿಧವಾದ ಸ ೇವಾವರಗಳಾದ 

ಸುವಾತಿಿಕನ ಸ ೇವಾವರದಲಿಲ ಕಾಯಿಮಾಡಿದಾನುು ನಾವು 
ಕಾಣುತ್ ುೇವ . ಆದರ , ಸಮಾಯಿದಲಿಲ ಆತನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರಲ್ು 
ಯೆೇಸುವಿನ ಮಾತುಗಳಿಗ  ಅವನು ವಿಧ ೇಯನಾದಾಗ, ಅವನು 
ಯೆರೂಸಲ ೇಮಿನ ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ ಯಲಿಲ ಸಭಾಸ ೇವಕನಾಗಿ, 

ಸಾಮಾನಯ ವಿಶ್ಾವಸ್ಯಾಗಿ ಕಾಯಿಮಾಡುತಿುದಾನು. 

ಅಪೊಸುಲರ ಕೃತಯಗಳು 8:4-8,12,13 ಚದ್ರಹೊೇದ್ವರಭ ಅಲಲಲಿಲ 
ಹೊೇಗಿ ಸಭವಾರ್ಾಾ ವಾಕಯವನಭು ಸಾರಭತಿುದ್ದರಭ.  

ಫಿಲಿಪಪನಭ ಸಮಾಯಾವೆಿಂಬ ಪಟಿಣಕೆಕ ಹೊೇಗಿ ಕ್ತಾಸುನನಭು 
ಅಲಿಲರಭವವರಗೆ ಪಾಕಟ್ಟಸಿದ್ನಭ. ಗಭಿಂಪ್ಾಗಿ ಕೂಡಿದ್ ಜನಗಳು 
ಫಿಲಿಪಪನ ಮಾತಭಗಳನಭು ಕೆೇಳಿ ಅವನಭ ಮಾಡಿದ್ 

ಸೂಚಕಕಾಯಾಗಳನಭು ನೊೇಡಿ ಅವನಭ ಹೆೇಳಿದ್ ಸಿಂಗತಿಗಳಿಗೆ 
ಏಕಮ್ನಸಾಸಗಿ ಲಕ್ಷಯಕೊಟಿರಭ. ಯಾಕಿಂದ್ರೆ ಅನೆೇಕರೊಳಗಿಿಂದ್ 

ದೆವಾಗಳು ಮ್ಹಾಶಬದದಿಂದ್ ಕೂಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಿಂದ್ವು; ಮ್ತಭು ಅನೆೇಕ 
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ಪ್ಾಶಾಾವಾಯಭ ರೊೇಗಿಗಳೂ ಕಭಿಂಟರೂ ಸಾಸಥಮಾಡಲಪಟಿರಭ. ಆ 

ಪಟಿಣದ್ಲಿಲ ಬಹಭ ಸಿಂರ್ೊೇಷವಾಯಿತಭ. 

ಆದ್ರೆ ಫಿಲಿಪಪನಭ ದೆೇವರ ರಾಜಯದ್ ವಿಷಯದ್ಲಿಲಯೂ ಯೆೇಸಭ ಕ್ತಾಸುನ 

ಹೆಸರನ ವಿಷಯದ್ಲಿಲಯೂ ಶಭಭವತಾಮಾನವನಭು ಸಾರಲಭ 
ಗಿಂಡಸರೂ ಹೆಿಂಗಸರೂ ನಿಂಬಿ ದೇಕ್ಷಾಸಾುನಮಾಡಿಸಿಕೊಿಂಡರಭ. 

ಆಗ ಸಿೇಮೊೇನನಭು ಕೂಡ ನಿಂಬಿ ದೇಕ್ಷಾಸಾುನಮಾಡಿಸಿಕೊಿಂಡಭ 
ಫಿಲಿಪಪನ ಸಿಂಗಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ಭದ ಸೂಚಕಕಾಯಾಗಳೂ 

ಮ್ಹರ್ಾಕಯಾಗಳೂ ಉಿಂಟಾಗಭವದ್ನಭು ನೊೇಡಿ ಬೆರಗಾದ್ನಭ. 

ನಶ್ಚಸ್ಹ ೂೇಗುತಿುರುವವರನುು ಗ ಲ್ಲಲ್ು ಎಲಾಲ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳ ಒಳಗ  
ಅಭಿಷ್ ೇಕವಿದ . ಪವಿತ್ಾಾತಮನಲಿಲ ದಿೇಕ್ಷಾಸಾುನವನುು 
ಹ ೂಿಂದಿಕ ೂಿಂಡಿರುವ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಳ ಮತುು ಧ ೈಯಿಶ್ಾಲಿಗಳಾದ 

ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಲ್ು ಯೆೇಸುವಿಗ  ವಿಧ ೇಯರಾಗಿರುವವರು, ತಮಮ ಮೇಲ  
ಪವಿತ್ಾಾತಮನ ಹ ಚಿುನ ಅಭಿಷ್ ೇಕವನುು - ಶಕ್ತುಯುತವಾದ ಅದುುತಕರ 

ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯನುು ಮಾಡುವ ಅಭಿಷ್ ೇಕವನುು 
ಅನುಭವಿಸುತ್ಾುರ . ಅವರು ಫಿಲಿಪಾನಿಂತ್  ಪವಿತ್ಾಾತಮನ ಎಲಾಲ 
ಒಿಂಬತುು ವರಗಳಲಿಲಯೂ ಧ ೈಯಿದಿಿಂದ ಸ ೇವ ಮಾಡುತ್ಾುರ . 
"ಕತಿನ ಆತಮವು ನನು ಮೇಲ  ಇದ , ಏಕ ಿಂದರ  ಆತನು ನನುನುು 
ಸಾರುವುದಕಾಿಗಿ ಅಭಿಷ್ ೇಕ್ತಸ್ದಾಾನ  ..." ಎಿಂದು ಯೆೇಸು ಹ ೇಳಿದಾಗ 

ಆತನ ಮೇಲ  ಇದಾಿಂಥ ಅದ ೇ ಅಭಿಷ್ ೇಕವನುು ಫಿಲಿಪಾನು 
ಅನುಭವಿಸ್ದಿಂತ್ ಯೆೇ ಅವರು ಸಹ ಅನುಭವಿಸುತ್ಾುರ ,  

ನಮ್ಮ ಪಟಿಣಗಳಿಗೆ ಸಭವಾರ್ೆಾ ತಲಭಪಿಸಭವುದ್ಭ 

ತನು ಪಟುಣಕ ಿ ಸುವಾತ್ ಿಯನುು ತಲ್ುಪಿಸಲ್ು ಬಯಸುವ ಸಭ ಯು 
ಪವಿತ್ಾಾತಮನ ಅಭಿಷ್ ೇಕದಿಿಂದ ಸ ೇವ ಮಾಡುವುದಕ ಿ ಪಾತಿಯಬಬ 
ವಿಶ್ಾವಸ್ಯನುು  ಸ್ದಧಗ ೂಳಿಸಬ ೇಕು. 

ಯೆಶ್ಾಯ 10:27 ಆ ದನದ್ಲಿಲ ಅವರಭ ಹೊರಸಿದ್ ಹೊರೆಯಭ ನಮ್ಮ 
ಬೆನುನಿಂದ್ಲೂ ಹೂಡಿದ್ ನೊಗವು ಕತಿುನಿಂದ್ಲೂ ರ್ೊಲಗಭವವು. 
ನೇವು ಪುಷಿರಾದ್ ಕಾರಣ ನೊಗವು ಮ್ಭರದ್ಭ ಹೊೇಗಭವದ್ಭ. 

ದ ೇವರ ಅಭಿಷ್ ೇಕವನುು ಹ ೇಗ  ಹ ೂಿಂದಿಕ ೂಳುಬ ೇಕು, ಅದರಲಿಲ ಹ ೇಗ  
ಸಾಗಬ ೇಕು ಮತುು ಸ ೇವ  ಮಾಡಬ ೇಕು ಎಿಂದು ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಳ 
ಕಲಿತುಕ ೂಳಳುವಾಗ, ಅವರು ಯೆೇಸು ಕ್ತಾಸುನಗಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠರು, 
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ಅದುುತಗಳನುು ಮಾಡುವವರು, ಆತಮಗಳನುು ಗ ಲ್ುಲವವರು 
ಆಗುತ್ಾುರ ! 

ಪರಾಮ್ಶ್ೆಾಗಾಗಿರಭವ ಪಾಶ್ೆುಗಳು 

1. ಅಭಿಷ್ ೇಕ ಎಿಂದರ ೇನು? 

 

 

2. ಅಭಿಷ್ ೇಕವು ಯಾರಗ ೂೇಸಿರವಾಗಿ ಕ ೂಡಲ್ಾಟಿುದ ? 

 

 

3. ನಮಮ ಅಭಿಷ್ ೇಕದಲಿಲ ನಾವು ಪವಿತ್ಾಾತಮನ ೂಿಂದಿಗ  ಸಾಗಲ್ು ಕಲಿತುಕ ೂಳಳುವಾಗ ಯಾವಾಯವ ಗುಣಲ್ಕ್ಷಣಗಳಳ 
ಉಿಂಟಾಗುತುವ ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 

 

ಪ್ಾಠ ಹತಭು 

ಆತಮನ ವರಗಳು 

ಸೆೇವೆಗಾಗಿ ಕೊಡಲಪಟ್ಟಿವೆ 

ಅದುುತಕರವಾದ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯಲಿಲ ಪರಣಾಮಕಾರಯಾಗಿರಲ್ು 
ಬಯಸುವ ಪಾತಿಯಬಬ ವಿಶ್ಾವಸ್ಯು ಪವಿತ್ಾಾತಮನ ವರಗಳಲಿಲ 
ಕಾಯಿಮಾಡಲ್ು ಕಲಿತುಕ ೂಳುಬ ೇಕು. 

ನಾವು ನಶ್ಚಸ್ಹ ೂೇಗುತಿುರುವವರಗ  ಸುವಾತ್ ಿಯನುು ತಿಳಿಸುವಾಗ, 

ಯೆೇಸುವು ಪಾತಿಯಬಬರಗ ೂೇಸಿರವು ಒಿಂದ ೂಿಂದು ವಿಶ್ ೇಷ್ವಾದ 

ವರವನುು ಇಟಿುದಾಾನ  ಎಿಂಬುದನುು ನಾವು ತಿಳಿದವರಾಗಿರಬ ೇಕು. ಈ 

ವರವು ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಸೂಚಕಕಾಯಿವಾಗಿದ  ಮತುು 
ಸುವಾತ್ ಿಯನುು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಲ್ು ನಮಗ  ಬಾಗಿಲ್ನುು 
ತ್ ರ ದುಕ ೂಡುತುದ . 

ಪಾತಿಯಬಬ ವಯಕ್ತುಗೂ ಅವರ ಜ್ೇವನದಲಿಲ ವಿಶ್ ೇಷ್ವಾದ 

ಅಗತಯತ್ ಗಳಳ ಇರುತುವ . ಅದು ರ ೂೇಗ, ಆಿಂತರಕ ಗಾಯಗಳಳ, 
ತಿರಸಾಿರಗಳಳ ಅಥವಾ ದುರಾತಮಗಳ ಪಿೇಡನ  ಆಗಿರಬಹುದು. 
ದ ೇವರು ತನು ವಾಕಯವನುು ದೃಢಪಡಿಸಲ್ು ಮತುು ಅವರು ಆತನನುು 
ತಮಮ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಸ್ವೇಕರಸುವಿಂತ್  ಅವರ ಹೃದಯವನುು 
ತ್ ರ ಯುವುದಕಾಿಗಿ ಅವರ ಜ್ೇವನದಲಿಲರುವ ಅಗತಯತ್ ಯನುು 
ಒದಗಿಸಲ್ು ಬಯಸುತ್ಾುನ . ಈ ವರಗಳನುು ತಲ್ುಪಿಸಲ್ು ದ ೇವರು 
“ಪೊೇಸ್ು್ಮಾಯನ್್ಗಳನುು/ಅಿಂಚ ಯವರನುು” ಹುಡುಕುತಿುದಾಾನ . 

ಒಬಬ ವಿಶ್ಾವಸ್ಯು ಇತರರಗಿಿಂತ ಚ ನಾುಗಿ ಕ ಲ್ವೊಿಂದು ವರಗಳಲಿಲ 
ಕಾಯಿಮಾಡಬಹುದಾದರೂ, ವಿಶ್ಾವಸ್ಗ  ಈ ವರವಿದ  ಅಥವಾ ಆ 

ವರವಿದ  ಎಿಂಬುದು ಮುಖಯವಾದ ವಿಷ್ಯವಲ್ಲ. ಆದರ , ಪವಿತ್ಾಾತಮನ 

ಈ ಒಿಂಬತುು ವರಗಳಲಿಲ ಒಿಂದನುು ಅಥವಾ ಇನ ೂುಿಂದನುು 
ಹ ೂಿಂದಿಕ ೂಳಳುವುದರ ಅಗತಯವಿರುವ ವಯಕ್ತುಯು ಮುಖಯ 
ವಿಷ್ಯವಾಗಿರುತ್ಾುನ . 

 ರ ೂೇಗಗಾಸಾರಾದ ಜನರಗ  ಗುಣಪಡಿಸುವ ವರಗಳ 

ಅಗತಯವಿರುತುದ . 
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 ಆಿಂತರಕವಾದ ಆಳವಾದ ಗಾಯದಿಿಂದ ಬಳಲ್ುತಿುರುವವರಗ  
ವಿದಾಯ ವಾಕಯದ ಅಗತಯವಿರಬಹುದು. 

 ದುರಾತಮಗಳಿಿಂದ ಬಿಂಧಿಸಲ್ಾಟುವರಗ , ತಮಮ ಜ್ೇವನದ 

ಮೇಲಿರುವ ಸ ೈತ್ಾನನ ಭದಾಕ ೂೇಟ ಯನುು 
ಬಯಲಿಗ ಳ ಯಲ್ು ಆತಮಗಳನುು ವಿವ ೇಚಿಸುವ ವರದ 

ಅಗತಯವಿರುತುದ . 

 ಜನರಗ  ತಮಮ ಜ್ೇವನವನುು ಬದಲಿಸ್ಕ ೂಳುಲ್ು 
ಸುವಾತ್ ಿಯ ಶಕ್ತುಯನುು ಪಾಕಟಪಡಿಸುವುದಕಾಿಗಿ 

ಮಹತ್ಾಿಯಿಗಳನುು ಮಾಡುವ ವರದ ಅಗತಯವಿರಬಹುದು. 

ಪಾತಿಯಬಬರಗೂ ಈ ವರಗಳಳ ಕ ೂಡಲ್ಾಟಿುವ  ಎಿಂದು ಪ್ೌಲ್ನು 
ಹ ೇಳಿದಾಾನ . 

1 ಕೊರಿಂರ್ 12:7 ಆದ್ರೆ ಪಾತಿಯಬಬನಲಿಲ ರ್ೊೇರಬರಭವ 

ದೆೇವರಾತಮನ ವರಗಳು ಸವಾರ ಪಾಯೇಜನಾರ್ಾವಾಗಿ 

ಕೊಡಲಪಟ್ಟಿವೆ ... 

ಅದುುತಕರವಾದ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯಲಿಲ ಪರಣಾಮಕಾರಯಾಗಿರಲ್ು 
ಪವಿತ್ಾಾತಮನ ಎಲಾಲ ಒಿಂಬತುು ವರಗಳಲಿಲ ಆತಮಭರತರಾದ 

ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಳ ಕಾಯಿಮಾಡಬ ೇಕು. ಈ ವರಗಳಳ ಬಾಗಿಲ್ುಗಳನುು 
ತ್ ರ ಯುತುವ  ಇದರಿಂದ ಜನರು ದ ೇವರ ಶ್ ಾೇಷ್ಠ ವರ ಅಿಂದರ  ಆತನ 

ಮಗನಾದ ಯೆೇಸುವಿನಲಿಲಡುವ ನಿಂಬ್ಲಕ ಯ ಮೂಲ್ಕ ದ ೂರಕುವ 

ರಕ್ಷಣ ಯನುು ಹ ೂಿಂದ ೂಕ ೂಳಳುತ್ಾುರ . 

ಮ್ೂರಭ ಹಿಂತಗಳು 

ಪವಿತ್ಾಾತಮನ ವರಗಳಲಿಲ ಪರಣಾಮಕಾರಯಾಗಿ ಸ ೇವ ಮಾಡಲ್ು 
ಮೂರು ಹಿಂತಗಳಿವ . 

 ತಿಳಿದುಕ ೂಳಿುರ - ದ ೇವರು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬ ೇಕ ಿಂದು 
ಬಯಸುತ್ಾುನ  ಎಿಂಬುದನುು ತಿಳಿದುಕ ೂಳುಲ್ು ಮೊದಲಿಗ  
ನಮಗ  ಪಾಟಣ ಯ ವರಗಳಳ ಬ ೇಕಾಗುತುವ . 

 ಮಾತನಾಡಿರ - ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಗ , ಜನರಗ  ಅಥವಾ 

ಸನುವ ೇಶಗಳಿಗ  ದ ೇವರು ಏನು ಹ ೇಳಬ ೇಕ ಿಂದು 
ಬಯಸುತ್ಾುನ ೂೇ ಅದನುು ನಾವು ಅವರಗ  ಹ ೇಳಲ್ು 
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ಎರಡನ ಯದಾಗಿ ನಮಗ  ಉಚಾುರಣ ಯ ವರಗಳಳ 
ಬ ೇಕಾಗುತುವ ,. 

 ಮಾಡಿರ - ದ ೇವರು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬ ೇಕ ಿಂದು 
ಬಯಸುತ್ಾುನ ೂೇ ಅದನುು ನಾವು ಮಾಡಲ್ು 
ಮೂರನ ಯದಾಗಿ ನಮಗ  ಶಕ್ತುಯ ವರಗಳಳ ಬ ೇಕಾಗುತುವ . 

ಒಿಂಬತಭು ವರಗಳು 

ಅಪೊಸುಲ್ನಾದ ಪ್ೌಲ್ನು ಪವಿತ್ಾಾತಮನ ವರಗಳನುು ಪಟಿುಮಾಡಿ 

ಬರ ದಿಾದಾನ . 

1 ಕೊರಿಂರ್ 12:8-10 ಒಬಬನಗೆ ದೆೇವರಾತಮನ ಮ್ೂಲಕ 

ಜ್ಞಾನವಾಕಯವು ಒಬಬನಗೆ ಆ ಆತಮನ ಅನಭಗಭಣವಾಗಿ ವಿದಾಯವಾಕಯವು 
ಒಬಬನಗೆ ಆ ಆತಮನಿಂದ್ಲೆೇ ನಿಂಬಿಕೆಯಭ ಒಬಬನಗೆ ಆ ಒಬಬ 
ಆತಮನಿಂದ್ಲೆೇ ನಾನಾ ರೊೇಗಗಳನಭು ವಾಸಿಮಾಡಭವ ವರವು, 
ಒಬಬನಗೆ ಮ್ಹರ್ಾಕಯಾಗಳನಭು ಮಾಡಭವ ವರವು. ಒಬಬನಗೆ 
ಪಾವಾದ್ನೆಯ ವರವು. ಒಬಬನಗೆ ಸತಯಸರ್ಾಯತಮಗಳನಭು ವಿವೆೇಚ್ಚಸಭವ 

ವರವು ಒಬಬನಗೆ ವಿವಿಧ ವಾಣಿಗಳನಾುಡಭವ ವರವು. ಒಬಬನಗೆ 
ವಾಣಿಗಳ ಅರ್ಾವನಭು ಹೆೇಳುವ ವರವು ಕೊಡಲಪಡಭತುದೆ. 

ಪಾಕಟಣೆಯ ವರಗಳು – ತಿಳಿದ್ಭಕೊಳುಲಭ 

ಪಾಕಟಣ ಯ ವರಗಳಳ ಯಾವುವ ಿಂದರ  ದ ೇವರು ಒಿಂದು 
ನದಿಿಷ್ುವಾದ ಸಿಂದಭಿದಲಿಲ ಆತಮಗಳನುು, ತಿಳಿವಳಿಕ ಯನುು ಅಥವಾ 

ಜ್ಞಾನವನುು ಪಾಕಟಪಡಿಸುವ ವರಗಳಾಗಿವ . ಈ ವರಗಳನುು 
ಅನಯಭಾಷ್ ಗಳ ವರ ಮತುು ಅನಯಭಾಷ್ ಗಳ ಅಥಿವನುು ವಿವರಸುವ 

ವರ ಅಥವಾ ಪಾವಾದನ  ವರದ ಮೂಲ್ಕ ನಮಗ  ಕ ೂಡಲ್ಾಡಬಹುದು. 
ಅವುಗಳಳ ದಶಿನಗಳ, ಕನಸುಗಳ ಮತುು ಆಿಂತರಕ ತಿಳಿವಳಿಕ ಯ 

ಮೂಲ್ಕವೂ ಬರಬಹುದು. 

ಆತಮಗಳನಭು ವಿವೆೇಚ್ಚಸಭವುದ್ಭ 

 ವಾಯಖ ಯ 

ಆತಮಗಳನುು ವಿವ ೇಚಿಸುವ ವರವು ಆತಮ ಲ ೂೇಕವನುು 
ಅವಲ ೂೇಕ್ತಸುವ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಪರಜ್ಞಾನವಾಗಿದ . ಇದು ವಯಕ್ತು, 
ಪರಸ್ಾತಿ, ಕ್ತಾಯೆ ಅಥವಾ ಸಿಂದ ೇಶದ ಹಿಿಂದ  ಎಿಂತಹ ರೇತಿಯ ಆತಮ 
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ಅಥವಾ ಆತಮಗಳಳ ಇವ  ಎಿಂಬುದನುು ಪಾಕಟಪಡಿಸುತುದ . ಇದು 
ಯಾವುದ ೇ ಒಿಂದು ಆತಮದ ಮೂಲ್, ಸವಭಾವ ಮತುು ಕ್ತಾಯೆ ಬಗ ೆ 
ಪಾಕಟಪಡಿಸುವ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಪಾಕಟಣ ಯ ಮೂಲ್ಕ ಆತಮದಲಿಲ 
ತಿಳಿದುಕ ೂಳಳುವಿಂಥ ತಿಳಿವಳಿಕ ಯಾಗಿದ .  

 ಮೂರು ಕ್ಷ ೇತಾಗಳಳ 

ಆತಮದ ಕ್ತಾಯೆಯಲಿಲ ಮೂರು ಕ್ಷ ೇತಾಗಳಳ/ರೇತಿಗಳಳ ಇವ . 

 ದ ೇವರ ಆತಮ 

 ಮನುಷ್ಯನ ಆತಮ 

 ಸ ೈತ್ಾನನ ರಾಜಯ 

ದ ೇವರ ಆತಮನನುು ಆತನ ತ್ ೂೇಪಿಡಿಸುವಿಕ ಗಳಲಿಲ ಹಾಗೂ 

ಪಾಭಾವಗಳಲಿಲ, ನಮಗಾಗಿ ಯುದಧ ಮಾಡಲ್ು ಮತುು ಆತನ 

ಸಿಂದ ೇಶಗಳನುು ಕ ೂಿಂಡ ೂಯುಯವುದಕಾಿಗಿ ಕಳಳಹಿಸಲಾದ 

ಸವಗಿೇಿಯ ದ ೇವದೂತರ ಸಮುಮಖದಲಿಲ ಅನುಭವಿಸ್ 

ಅರತುಕ ೂಳುಬಹುದು.  

ಪವಿತ್ಾಾತಮ ಮತುು ಸ ೈತ್ಾನನ ಆತಮಗಳ ನಡುವಿನ, ಒಳ ುಯದಾರ 

ಅಥವಾ ಕ ಟುದಾರ ನಡುವಿನ ಯಾವುದನುು ಆರಸ್ಕ ೂಳುಬ ೇಕ ಿಂದು 
ತಿೇಮಾಿನ ಮಾಡುವಿಂಥದುಾ ಮನುಷ್ಯನ ಆತಮವಾಗಿದ . ಇದು 
ದ ೈವಿಕ ಸವಭಾವವುಳುದು ಅಥವಾ ಪ್ಾಾಪಿಂಚಿಕ ಸವಭಾವವುಳುದು 
ಆಗಿರಬಹುದು. 

ಸ ೈತ್ಾನ ಅಥವಾ ಅವನ ದುರಾತಮಗಳ ಕ ಟು ಪಾಸನುತ್ ಯು 
ಪಾಕಟಪಡಿಸಲಾಗುವ ಆತಮದ ಮೂರನ ಯ ಕ್ಷ ೇತಾವಾಗಿದ . 

 ಯೆೇಸುವಿನ ಸ ೇವ ಯಲಿಲ 

ಪ್ ೇತಾನು ಯೆೇಸುವಿಗ , “ನೇನು ಕ್ತಾಸುನು, ಜ್ೇವಸವರೂಪನಾದ ದ ೇವರ 

ಮಗನು” ಎಿಂದು ಹ ೇಳಿದಾಗ, ಯೆೇಸುವಿಗ  ಅವನ ಹ ೇಳಿಕ ಯು 
ಮನುಷ್ಯ ಜ್ಞಾನದಿಿಂದ ತಿಳಿಸಲ್ಾಟುದು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರ  ಅದು 
ತಿಂದ ಯಿಿಂದ ಪಾಕಟವಾದದುಾ ಎಿಂದು ತಿಳಿದಿತುು. 

ಮ್ರ್ಾುಯ 16:16,17 ಸಿೇಮೊೇನ ಪ್ೆೇತಾನಭ ನೇನಭ ಬರಬೆೇಕಾಗಿರಭವ 

ಕ್ತಾಸುನಭ, ಜ್ೇವಸಾರೂಪನಾದ್ ದೆೇವರ ಕಭಮಾರನಭ ಎಿಂದ್ಭ ಉತುರ 

ಕೊಟಿನಭ.  
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ಅದ್ಕೆಕ ಯೆೇಸಭ ಯೇನನ ಮ್ಗನಾದ್ ಸಿೇಮೊೇನನೆೇ ನೇನಭ ಧನಯನಭ. 
ಈ ಗಭಟಭಿ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ವನಭ ನರಮ್ನಭಷಯನಲಲ 
ಪರಲೊೇಕದ್ಲಿಲರಭವ ನನು ತಿಂದೆಯೆೇ ತಿಳಿಸಿದ್ನಭ. 

ಸವಲ್ಾ ಸಮಯದ ನಿಂತರ, ಪ್ ೇತಾನು ಹ ೇಳಿದ ಮಾತಿನ ಹಿಿಂದಿದಾ 
ಆತಮವು ಸ ೈತ್ಾನನದುಾ ಎಿಂದು ಯೆೇಸು ವಿವ ೇಚಿಸ್ ಗಾಹಿಸ್ಕ ೂಿಂಡನು. 

ಮ್ರ್ಾುಯ 16:22,23 ಆಗ ಪ್ೆೇತಾನಭ ಆತನ ಕೆೈಹಿಡಿದ್ಭ ಸಾಾಮಿ 

ದೆೇವರಭ ನನುನಭು ಕಾಯಲಿ ನನಗೆ ಹಿೇಗೆ ಎಿಂದಗೂ ಆಗಬಾರದ್ಭ 
ಎಿಂದ್ಭ ಆತನನಭು ಗದ್ರಸಭವದ್ಕೆಕ ಪ್ಾಾರಿಂಭಿಸಿದ್ನಭ.  

ಆತನಭ ತಿರಭಗಿಕೊಿಂಡಭ ಪ್ೆೇತಾನಗೆ – ಸೆೈರ್ಾನನೆೇ ನನು ಮ್ಭಿಂದೆ 
ನಲಲಬೆೇಡ. ನನಗೆ ನೇನಭ ವಿಘ್ುವಾಗಿದದ, ನನು ಯೇಚನೆ ಮ್ನಭಷಯರ 

ಯೇಚನೆಯೆೇ ಹೊರತಭ ದೆೇವರದ್ಲಲ ಎಿಂದ್ಭ ಹೆೇಳಿದ್ನಭ. 

 ಅದುುತಕರವಾದ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯಲಿಲ 

ಅದುುತಕರವಾದ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯಲಿಲ ಆತಮಗಳನುು 
ವಿವ ೇಚಿಸುವಿಂಥದುಾ ಬಹಳ ಮುಖಯವಾಗಿದ  ಏಕ ಿಂದರ  ಆತಿಮಕ 

ಯುದಧವನುು ಮಾಡುವುದಕ ಿ ಇದು ಅನ ೇಕವ ೇಳ  ಅಗತಯವಾಗಿರುತುದ . 
ಬಿಂಧಿಸಲ್ಾಟುವರನುು ಬ್ಲಡಿಸಲ್ು, ನಾವು ಕ ಳಗಿನ ಕಾಯಿಗಳನುು 
ಮಾಡಬ ೇಕು: 

 ಒಳ ುಯ ಮತುು ಕ ಟು ಆತಮಗಳನುು ವಿವ ೇಚಿಸ್ ಗಾಹಿಸ್ರ 

 ಅವುಗಳಳ ಹ ೇಗ  ಸ ೇರಕ ೂಿಂಡಿವ  ಎಿಂದು ತಿಳಿದುಕ ೂಳಿುರ 

 ಅವುಗಳಳ ವಯಕ್ತುಯ ಜ್ೇವನದಲಿಲ ಹ ೇಗ  ಕಾಯಿಮಾಡುತುವ  
ಎಿಂದು ಅಥಿಮಾಡಿಕ ೂಳಿುರ 

ಉದಾಹರಣ ಗ , ನಾವು ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಗ  ಸಾಕ್ಷಿ ಹ ೇಳಳತಿುರುವಾಗ, 

ಕಾಮಾಭಿಲಾಷ್ ಯ, ಹ ೂಟಿುಕ್ತಚಿುನ, ಗವಿದ, ಬಿಂಡಾಯದ, 

ವಾಮಾಚಾರದ ಆತಮಗಳಳ, ಭೂತ್ಾತಮಗಳಳ ಅಥವಾ ಇವುಗಳ ಲ್ಲವು 
ಮತುು ಇತರ ದುರಾತಮಗಳಳ ಒಟುುಗೂಡಿರುವ ಗುಿಂಪು ಇರಬಹುದು. 
ನಾವು ಯಾವ ಆತಮಗಳ  ಿಂದಿಗ  ವಯವಹರಸುತಿುದ ಾೇವ  ಎಿಂಬುದನುು 
ನಾವು ತಿಳಿದುಕ ೂಳುಬ ೇಕು ನಿಂತರ ಅವು ಆ ವಯಕ್ತುಯ ಜ್ೇವನಕ ಿ 
ಹ ೇಗ  ಬಿಂದವು ಎಿಂಬುದನುು ನಾವು ಅಥಿಮಾಡಿಕ ೂಳುಬ ೇಕು 
ಇದರಿಂದ ಅವುಗಳನುು ಬ್ಲಡಿಸಬಹುದು. 
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ವಿವ ೇಚಿಸ್ ಗಾಹಿಸ್ಕ ೂಿಂಡ ಪಾತಿಯಿಂದು ದುರಾತಮವನುು 
ಬಿಂಧಿಸಬ ೇಕು ಮತುು ಬ್ಲಡಿಸ್ ಓಡಿಸಬ ೇಕು. ನಾವು 
ಕಾಯಿಮಾಡಬ ೇಕು! 

ಲೂಕ 10:19,20 ನೊೇಡಿರ, ಹಾವುಗಳನೂು ಚೆೇಳುಗಳನಭು ವೆೈರಯ 

ಸಮ್ಸು ಬಲವನೂು ತಭಳಿಯಭವದ್ಕೆಕ ನಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದೆದೇನೆ. 
ಯಾವದ್ೂ ನಮ್ಗೆ ಕೆೇಡಭ ಮಾಡಭವದೆೇ ಇಲಲ. ಆದ್ರೂ ದೆವಾಗಳು 
ನಮ್ಗೆ ಅಧಿೇನವಾಗಿವೆ ಎಿಂದ್ಭ ಸಿಂರ್ೊೇಷಪಡದೆ ನಮ್ಮ 
ಹೆಸರಭಗಳು ಪರಲೊೇಕದ್ಲಿಲ ಬರೆದರಭತುವೆ ಎಿಂದ್ಭ ಸಿಂರ್ೊೇಷಪಡಿರ 

ಎಿಂಬಭದಾಗಿ ಹೆೇಳಿದ್ನಭ. 

ವಿದಾಯ ವಾಕಯ 

 ವಾಯಖ ಯ 

ವಿದಾಯ ವಾಕಯ ಎಿಂದರ  ಕ ಲ್ವು ಸಿಂಗತಿಗಳ, ವತಿಮಾನ ಅಥವಾ 

ಭೂತಕಾಲ್ದ ಕುರತು, ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯ ಅಥವಾ ಪರಸ್ಾತಿಯ ಕುರತು 
ಸಾವಭಾವಿಕವಾದ ಬುದಿಧಯಿಿಂದ ಕಲಿಯಲಾಗದಿರುವ ವಿಷ್ಯಗಳನುು 
ಪವಿತ್ಾಾತಮನು ತ್ಾನ ೇ ನಮಗ  ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ 

ಪಾಕಟಣ ಯಾಗಿದ . 

ಇದು ಯಾವುದ ೇ ಒಿಂದು ಪರಸ್ಾತಿಯ ಸಿಂಪೂಣಿವಾದ ತಿಳಿವಳಿಕ ಯ 

ಒಿಂದು ಸಣು ಭಾಗ ಮಾತಾವಾಗಿದ . ದ ೇವರು ಭಾಗಶಃ 
ತಿಳಿವಳಿಕ ಯನುು ಮಾತಾ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ಾುನ . 

 ಯೆೇಸುವಿನ ಸ ೇವ ಯಲಿಲ 

ಯೆೇಸು ಬಾವಿಯ ಬಳಿಯಲಿಲರುವ ಸ್ರೇಯಿಂದಿಗ  ಮಾತನಾಡಿದಾಗ, 

ವಿದಾಯ ವಾಕಯದ ಒಿಂದು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವಿಕ ಯು ಸಮಾಯಿದಲಿಲ 
ಭಾರ ಕ ೂೇಲಾಹಲ್ವನುು ಎಬ್ಲಬಸ್ತು ಮತುು ಉಜ್ಜೇವನವನುು 
ಉಿಂಟುಮಾಡಿತು. 

ಯೇಹಾನ 4:16,18,39,41,42 ಯೆೇಸಭ ಅವಳಿಗೆ ಹೊೇಗಿ ನನು 
ಗಿಂಡನನಭು ಇಲಿಲಗೆ ಕರಕೊಿಂಡಭ ಬಾ ಎಿಂದ್ಭ ಹೆೇಳಿದ್ನಭ. 

ನನಗೆ ಐದ್ಭ ಮ್ಿಂದ ಗಿಂಡಿಂದರದ್ದರಭ. ಈಗ ಇರಭವವನಭ ನನಗೆ 
ಗಿಂಡನಲಲ. ನೇನಭ ಹೆೇಳಿದ್ಭದ ನಜವಾದ್ ಸಿಂಗತಿ ಅಿಂದ್ನಭ.  
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ನಾನಭ ಮಾಡಿದ್ದನೆುಲಾಲ ಆತನಭ ನನಗೆ ಹೆೇಳಿದ್ನೆಿಂಬದಾಗಿ 

ಸಾಕ್ಷಿಕೊಡಭತಿುರಭವ ಆ ಹೆಿಂಗಸಿನ ಮಾತಿನ ಮೆೇಲೆ ಆ ಊರನ 

ಸಮಾಯಾದ್ವರಲಿಲ ಅನೆೇಕರಭ ಆತನನಭು ನಿಂಬಭವವರಾದ್ರಭ. 

ಹೆಚಭಿ ಜನರಭ ಆತನ ವಾಕಯವನಭು ಕೆೇಳಿ ನಿಂಬಿ, 

ಆ ಹೆಿಂಗಸಿಗೆ – ನಾವು ಆತನನಭು ನಿಂಬಿರಭವದ್ಭ ಇನಭು ನನು ಮಾತಿನ 

ಮೆೇಲೆ ಅಲಲ. ನಾವು ಕ್ತವಿಯಾರೆ ಕೆೇಳಿ ಈತನಭ ಲೊೇಕರಕ್ಷಕನೆೇ 
ಹೌದೆಿಂದ್ಭ ತಿಳುಕೊಿಂಡಿದೆದೇವೆ ಎಿಂದ್ಭ ಹೆೇಳಿದ್ರಭ. 

 ಅದುುತಕರವಾದ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯಲಿಲ 

ವಿದಾಯ ವಾಕಯದ ವರದ ಮೂಲ್ಕ, ನಾವು ಕ ಲ್ವು ಸಿಂಗತಿಗಳನುು 
ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ರೇತಿಯಲಿಲ ಕಲಿಯುತ್ ುೇವ . ಈ ಮಾಹಿತಿಯು 
ಹ ಚುು ಧ ೈಯಿದಿಿಂದ ವಯಕ್ತುಯ ಅಗತಯಕ ಿ ತಕಿಿಂತ್  ಸ ೇವ ಮಾಡಲ್ು 
ಸಹಾಯ ಮಾಡುತುದ . 

ವಿದಾಯ ವಾಕಯವು ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯ ಅಥವಾ ಪರಸ್ಾತಿಯ ಕುರತು, 
ವತಿಮಾನ ಅಥವಾ ಭೂತಕಾಲ್ದ ಸಿಂಗತಿಗಳ ಕುರತು 
ಪಾಕಟಪಡಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ ಆತಮಗಳನುು ವಿವ ೇಚಿಸುವ ವರದ ೂಿಂದಿಗ  
ಕಾಯಿ ಮಾಡುತುದ . 

ವಿದಾಯ ವಾಕಯವು ಈ ಕ ಳಗಿನ ಸಿಂಗತಿಗಳನುು ಪಾಕಟಪಡಿಸಬಹುದು: 

 ರ ೂೇಗಗಳ ಹ ಸರುಗಳಳ 

 ಜನರ ಅಥವಾ ಸಿಂಬಿಂಧಗಳ ಹ ಸರುಗಳಳ 

 ನಾವು ಕರ ಯಬಹುದಾದ ಅಥವಾ ಸಿಂಧಿಸಬ ೇಕಾದ ವಯಕ್ತು 

 ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಪಾಟಕಣ ಯ ಮೂಲ್ಕ ಮಾತಾವ ೇ 
ತಿಳಿದುಕ ೂಳುಬಹುದಾದ ಭೂತಕಾಲ್ದ ಘಟನ ಗಳಳ ಮತುು 
ಸಿಂದಭಿಗಳಳ 

ನಶ್ಚಸ್ಹ ೂೇಗುತಿುರುವವರ ಬಳಿಗ  ನಾವು ಸುವಾತ್ ಿಯನುು 
ಕ ೂಿಂಡ ೂಯುಯವಾಗ ವಿದಾಯ ವಾಕಯವು ಕಾಯಿಮಾಡುತುದ . 

ನಾವು ಈ ಕ ಳಗಿನವುಗಳನುು ಮಾಡಬಹುದು: 

 ವಯಕ್ತು ಅಥವಾ ಸಾಳದ ಸುತುಲಿರುವ ಸಿಂಗತಿಗಳನುು ಆತಮದಲಿಲ 
ನ ೂೇಡಬಹುದು 
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 ಪದವನುು ಅಥವಾ ಪದಗುಚವೆನುು ಆತಮದಲಿಲ 
ಕ ೇಳಿಸ್ಕ ೂಳುಬಹುದು 

 ನಮಮ ದ ೇಹದಲಿಲ ಇನ ೂುಬಬ ವಯಕ್ತುಗ  ಸಿಂಬಿಂಧಪಟುಿಂಥ 

ಸಿಂಗತಿಯ ತ್ ೂೇಪಿಡಿಸುವಿಕ ಯನುು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು 

ಜ್ಞಾನ ವಾಕಯ 

 ವಾಯಖ ಯ 

ಜ್ಞಾನ ವಾಕಯ ಎಿಂದರ  ವಿಶ್ಾವಸ್ಗ  ಕ ೂಡಲ್ಾಟು ಅಸಾಧಾರಣವಾದ 

ಪಾಕಟಣ ಯಾಗಿದ . ಸಾವಭಾವಿಕವಾದ ಅಥವಾ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ 

ಜ್ಞಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲ  ಕಾಯಿ ಮಾಡುವ ದ ೇವರ ಜ್ಞಾನವಾಗಿದ . 
ಇದು ಈ ಕ ಳಗಿನ ವಿಷ್ಯಗಳ ಕುರತ್ಾದ ದ ೇವರ ಯೇಜನ ಯನುು 
ಮತುು ಉದ ಾೇಶವನುು ಪಾಕಟಪಡಿಸುತುದ : 

 ನಮಮ ಜ್ೇವನ ಮತುು ಸ ೇವ ಗಳ ಕುರತ್ಾಗಿ 

 ಕೂಡಲ ೇ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯದಲಿಲ ಮಾಡಲಾಗುವಿಂಥದಾರ 

ಕುರತ್ಾಗಿ 

 ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಮೂಹವಾಗಿ ದ ೇವರ ಚಿತುದಲಿಲ 
ಹ ೇಗ  ಮುಿಂದುವರಯಬ ೇಕು ಎಿಂಬುದರ ಕುರತ್ಾಗಿ 

 ಅನ ೇಕ ವಿಧಗಳಳ 

ಜ್ಞಾನ ವಾಕಯವು ಅನ ೇಕ ವಿಧಗಳಲಿಲ ಬರುತುದ : 

 ಆಿಂತರಕ ಧವನ 

 ಎಚುರವಾಗಿರುವಾಗ ದಶಿನದ ಮೂಲ್ಕ 

 ನದ ಾ ಮಾಡುವಾಗ ಕನಸುಗಳ ಮೂಲ್ಕ 

 ಉಚಾುರಣ ಯ ವರಗಳಲಿಲ ಕಾಯಿಮಾಡುವ ಮೂಲ್ಕ 

 ಯೆೇಸುವಿನ ಸ ೇವ ಯಲಿಲ 

ಯೆೇಸು ಐಶವಯಿವಿಂತನಾದ ಯೌವಸಾನ ೂಿಂದಿಗ  ಮಾತನಾಡುವಾಗ 

ಜ್ಞಾನ ವಾಕಯದಲಿಲ ಕಾಯಿಮಾಡಿದನು. 
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ಮ್ರ್ಾುಯ 19:16,17,21 ಆಗ ಒಬಬನಭ ಬಿಂದ್ಭ ಆತನನಭು  
ಬೊೇಧಕನೆೇ ನಾನಭ ನತಯಜ್ೇವವನಭು ಪಡೆಯಬೆೇಕೆದ್ರೆ ಏನಭ ಒಳ ುೆ 
ಕಾಯಾವನಭು ಮಾಡಬೆೇಕಭ ಎಿಂದ್ಭ ಕೆೇಳಲಾಗಿ  

ಆತನಭ ಅವನಗೆ - ಒಳ ುೆೇದ್ನಭು ಕಭರತಭ ನನುನಭು ಯಾಕೆ ಕೆೇಳುತಿುೇ 
ಒಳ ುೆಯವನಭ ಒಬಬನೆೇ. ಆದ್ರೆ ಆ ಜ್ೇವವನಭು ಸೆೇರಬೆೇಕೆಿಂದದ್ದರೆ 
ದೆೇವರಾಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ಸರಯಾಗಿ ನಡೆದ್ಭಕೊ ಎಿಂದ್ಭ ಹೆೇಳಿದ್ದಕೆಕ. ಯೆೇಸಭ 
ಅವನಗೆ ನೇನಭ ಸಿಂಪೂಣಾನಾಗಬೆೇಕೆಿಂದದ್ದರೆ ಹೊೇಗಿ ನನು 
ಆಸಿುಯನಭು ಮಾರ ಬಡವರಗೆ ಕೊಡಭ ಪರಲೊೇಕದ್ಲಿಲ ನನಗೆ 
ಸಿಂಪತಿುರಭವದ್ಭ ನೇನಭ ಬಿಂದ್ಭ ನನುನಭು ಹಿಿಂಬಾಲಿಸಭ ಎಿಂದ್ಭ 
ಹೆೇಳಿದ್ನಭ.  

 ಅದುುತಕರವಾದ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯಲಿಲ 

ಜ್ಞಾನ ವಾಕಯದ ಮೂಲ್ಕ ಪರಚಯವ ೇ ಇಲ್ಲದ ವಯಕ್ತುಯ ಬಗ  ೆದ ೇವರು 
ನಮಗ  ಏನಾದರೂ ಹ ೇಳಬಹುದು. ಅನಿಂತರ ಆತನು ಹ ೇಗ  
ಮುಿಂದುವರಯಬ ೇಕು ಎಿಂಬುದರ ಕುರತು ಅಸಾಧಾರಣವಾದ 

ಜ್ಞಾನವನುು ಕ ೂಡುತ್ಾುನ . 

ನಾವು ಆತಮನ ವರಗಳಲಿಲ ಚಲಿಸುವಾಗ, ಆತನು ಅವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಿಗ  
ತ್ಾನು ದ ೇವರು - ತ್ಾನು ಅವರನುು ಪರಾಿಂಬರಸ ಬಲ್ಲನು - ಅವರು 
ರಕ್ಷಣ ಯನುು ಹ ೂಿಂದಬಹುದು ಎಿಂದು ಮನವರಕ  ಮಾಡಲ್ು ದ ೇವರು 
ಆ ವರಗಳನುು ಉಪಯೇಗಿಸಬಹುದು. 

ನಾವು ಜನರಗ  ಸ ೇವ ಯನುು ಮಾಡಲ್ು ಶಕುರಾಗುವಿಂತ್  ಜ್ಞಾನ 

ವಾಕಯವು ಆತಮಗಳನುು ವಿವ ೇಚಿಸುವ ವರ ಮತುು ವಿದಾಯ 
ವಾಕಯದದ ೂಿಂದಿಗ  ನಕಟವಾಗಿ ಕಾಯಿಮಾಡುತುದ . ಇದು ಒಿಂದು 
ನದಿಿಷ್ುವಾದ ಅಗತಯಕ ಿ ತಕಿಿಂತ್  ಹ ೇಗ  ಸ ೇವ ಮಾಡಬ ೇಕು 
ಎಿಂಬುದರ ಪಾಕಟಣ ಯಾಗಿದ . ಜ್ಞಾನ ವಾಕಯವು ಧ ೈಯಿದಿಿಂದ 

ಸ ೇವ ಮಾಡಲ್ು ನಿಂಬ್ಲಕ ಯನುು ಉಿಂಟುಮಾಡುತುದ . 

ಜ್ಞಾನ ವಾಕಯವು ಸಿಂರಕ್ಷಣ ಗಾಗಿ ಮತುು ತಿಳಿವಳಿಕ ಗಾಗಿ ಕ ೂಡಲಾಗಿದ  
ಮತುು ವಿದಾಯ ವಾಕಯದ ಮೂಲ್ಕ ಪಾಕಟಪಡಿಸ್ದ ತಿಳಿವಳಿಕ ಯನುು 
ಹ ೇಗ  ಅನವಯಿಸ್ಕ ೂಳುಬ ೇಕು ಎಿಂಬುದನುು ನಮಗ  
ಪಾಕಟಪಡಿಸುತುದ . ಇದು ನದಿಿಷ್ುವಾದ ರೇತಿಯಲಿಲ ಪ್ಾಾರ್ಥಿಸಲ್ು 
ನಮಗ  ಪರಜ್ಞಾನವನುು ಕ ೂಡಬಹುದು. 
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ಜ್ಞಾನ ವಾಕಯವು ನಮಗ  ಈ ರೇತಿ ಬ ೂೇಧಿಸಬಹುದು: 

 ವಯಕ್ತುಯ ಮೇಲ  ಕ ೈಗಳನುಡಿರ 

 ವಾಕಯವನುು ನುಡಿಯಿರ 

 ಸೃಷುಶ್ಚೇಲ್ ಅದುುತವನುು ಮಾಡಿರ 

 ದ ವವವನುು ಬ್ಲಡಿಸ್ರ 

ಪಾತಿಯಿಂದು ಸಿಂದಭಿದಲ್ೂಲ ಸುವಾತ್ ಿಯನುು 
ಪರಣಾಮಕಾರಯಾಗಿ ಸಾರಲ್ು ಜ್ಞಾನದ ವಾಕಯವು ನಮಗ  
ಜ್ಞಾನವನುು ಕ ೂಡುತುದ . 

ಏನಭ ಮಾತನಾಡಬೆೇಕಭ – ಉಚಾಿರಣೆಯ ವರಗಳು 

ನಾವು ಯಾರಾದರೂ ಒಬಬರ ಬಗ ೆ ಅಥವಾ ಪರಸ್ಾತಿಯ ಬಗ  ೆವಿದಾಯ 
ವಾಕಯವನುು ಹ ೂಿಂದಿಕ ೂಿಂಡಾಗ, ಅದನುು ಅನಯಭಾಷ್ ಗಳ ಮೂಲ್ಕ, 

ಅನಯಭಾಷ್ ಗಳ ಅಥಿ ವಿವರಣ ಯ ಅಥವಾ ಪಾವಾದನ ಯ ಮೂಲ್ಕ 

ಮಾತನಾಡಬ ೇಕು. ನಾವು ಪಾಕಟಣ ಯನುು ಹ ೂಿಂದಿಕ ೂಿಂಡಾಗ, 

ನಾವು ಪಾಕಟಣ ಯ ಬಗ ೆ ಮಾತನಾಡಬ ೇಕ ೇ ಅಥವಾ 

ಪ್ಾಾರ್ಥಿಸಬ ೇಕ ೇ ಎಿಂದು ನಮಮ ಆಿಂತರಕ ಸಾಕ್ಷಿಯನುು ಪರೇಕ್ಷಿಸಲ್ು 
ನಾವು ನಮಮ ಆತಮವನುು ತ್ ರ ದುಕ ೂಡಬ ೇಕು. 

ಅನ ೇಕ ಬಾರ ಉಚಾುರಣ ಯ ವರಗಳ ಮೂಲ್ಕ ನಾವು ಸ ೇವ  
ಮಾಡುತಿುರುವ ವಯಕ್ತುಯ ಬಗ ೆ ಮಾಹಿತಿಯನುು ಹ ೂಿಂದಿಕ ೂಳುಬಹುದು. 
ಇದು ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಪಾಕಟಣ ಯಾಗಿದ  ಆದುದಾರಿಂದ ವಯಕ್ತುಯು 
ಇದನುು ಹ ೂಿಂದಿಕ ೂಳುಬಹುದು. "ನಮಗ  ಹಿೇಗಿದ  ಎಿಂದು ದ ೇವರು 
ನನಗ  ತ್ ೂೇರಸುತಿುದಾಾನ  ... 

 ವಯಕ್ತುಯ ಭೂತಕಾಲ್ದ ಬಗ ೆ ನದಿಿಷ್ುವಾದ ವಿವರವನುು ... 

 ವಯಕ್ತುಯ ಪಾಸುುತ ಪರಸ್ಾತಿಯ ಅಥವಾ ಸನುವ ೇಶಗಳ ಬಗ  ೆ
ನದಿಿಷ್ು ವಿವರಗಳಳ.”  

ನದಿಿಷ್ುವಾದ ಪಾಕಟಣ ಯು ಸ ೇವ ಮಾಡುತಿುರುವ ವಯಕ್ತುಯಲಿಲ ಮತುು 
ಸ ೇವ ಯನುು ಅನುಭವಿಸುತಿುರುವ ವಯಕ್ತುಯಲಿಲ ನಿಂಬ್ಲಕ ಯನುು 
ಉಿಂಟುಮಾಡುತುದ . 

ಅನಯಭಾಷೆಗಳ ವರ 
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 ವಾಯಖ ಯ 

ಅನಯಭಾಷ್ ಗಳ ವರವು ನಮಮ ಶರೇರದ ಧವನಯಿಂಗಗಳನುು 
ಬಳಸ್ಕ ೂಿಂಡು ಪವಿತ್ಾಾತಮನು ಉಿಂಟುಮಾಡುವ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ 

ಅಭಿವಯಕ್ತು ಅಥವಾ ಪ್ ಾೇರಣ  ಆಗಿದ . ಇದು ಮಾತನಾಡುವಿಂಥ 

ವಯಕ್ತುಯು ಎಿಂದೂ ಕಲಿತಿರದಿಂಥ, ಅಥವಾ ಮಾತನಾಡುವ ವಯಕ್ತುಯು 
ತನು ಬುದಿಧಯಿಿಂದ ಅಥಿಮಾಡಿಕ ೂಳುಲಾಗದಿಂಥ ಭಾಷ್ ಯಾಗಿದ . 
ನುಡಿಯುವಿಂಥ ಸಿಂದ ೇಶವು ದ ೇವದೂತರು ಬಳಸುವಿಂಥ ಸವಗಿೇಿಯ 

ಭಾಷ್  ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯರ ಭಾಷ್  ಆಗಿರಬಹುದು. ಅನಯಭಾಷ್ ಗಳ 

ವರವು ಕ ೇಳಳಗನಗ  ಅಥಿವಾಗುವ ಭಾಷ್ ಯಾಗಿರಬಹುದು. 

 ಅದುುತಕರವಾದ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯಲಿಲ 

ಅನಯಭಾಷ್ ಗಳ ವರವು ಅನ ೇಕ ಜನರು ಮುಚಿುಟುುಕ ೂಳುಲ್ು 
ಬಯಸುವಿಂಥ ಒಿಂದು ವರವಾಗಿದ . ಆದರ  ಅಪೊಸುಲ್ನಾದ ಪ್ೌಲ್ನು 
ಇದು ಅವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಿಗಿರುವ ಸೂಚನ ಯಾಗಿದ  ಎಿಂದು ಬರ ದನು. 

1 ಕೊರಿಂರ್ 14:22 ಆದ್ದ್ರಿಂದ್ ವಾಣಿಗಳನಾುಡಭವದ್ಭ 
ನಿಂಬದ್ವರಗೆ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಹೊರತಭ ನಿಂಬಭವವರಗೆ 
ಸೂಚನೆಯಲಲವೆಿಂದ್ಭ ನಾವು ತಿಳುಕೊಳುಬೆೇಕಭ. ಆದ್ರೆ 
ಪಾವಾದ್ನೆಯಭ ನಿಂಬದ್ವರಗೊಸಕರವಲಲ ನಿಂಬಭವವರಗೊೇಸಕರ 

ವಾಗಿದೆ. 

ಪಿಂಚಾಶತುಮ ದಿನದಿಂದು ಅನಯಭಾಷ್ ಗಳ ವರವು ಸಾವಿರಾರು 
ಜನರನುು ಕ್ತಾಸುನ ಬಳಿಗ  ನಡ ಸುವುದರಲಿಲ ಸಾಧಕವಾಗಿತುು. 
ಅನಯಭಾಷ್ ಗಳ ವರವು ಪಾಥಮ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯ ಶಾಮದ 

ಭಾಗವಾಗಿತುು. 

ಅಪೊಸುಲರ ಕೃತಯಗಳು 2:6 ಆ ಸಪಪಳವಾದಾಗ ಜನರಭ ಗಭಿಂಪು 
ಗಭಿಂಪ್ಾಗಿ ಕೂಡಿಬಿಂದ್ಭ ಪಾತಿಯಬಬರಭ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲೆಲೇ 
ಇವರಭ ಮಾರ್ಾಡಭವದ್ನಭು ಕೆೇಳಿ ಭಾಮೆಗೊಿಂಡರಭ. 

ಅನಯಭಾಷೆಗಳ ಅರ್ಾವಿವರಣೆ 

 ವಾಯಖ ಯ 

ಅನಯಭಾಷ್ ಗಳ ಅಥಿವಿವರಣ ಯ ವರ ಎಿಂದರ  ಉಚಾುರಣ ಯ 

ಮೂಲ್ಕ ಇನ ೂುಿಂದು ಭಾಷ್ ಯಲಿಲ ವಯಕುಪಡಿಸುವ ಸಿಂದ ೇಶವನುು 
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ಕ ೇಳಳಗರ ಸವಿಂತ ಭಾಷ್ ಯಲಿಲ ಅದರ ವಿವರಣ ಯನುು ಅಥವಾ 

ಅಥಿವನುು ಆತಮನ ಮೂಲ್ಕ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವ 

ಕಾಯಿವಾಗಿದ . ಇದು ಬುದಿಧಯ ಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಗಾಹಿಕ  ಅಲ್ಲ. ಇದು 
ದ ೇವರ ಆತಮನಿಂದ ಕ ೂಡಲ್ಾಟುದಾಾಗಿರುತುದ . 

ಅಥಿವಿವರಣ  ಎಿಂದರ  ವಿವರಸು, ಅಥ್ ೈಿಸು ಅಥವಾ 

ಬಯಲ್ುಮಾಡು ಎಿಂದಥಿವಾಗಿದ . ಇದು ಅಕ್ಷರಶಃವಾಗಿ ಪದದಿಿಂದ 

ಪದಕ ಿ ಮಾಡಿದ ಭಾಷ್ಾಿಂತರವಲ್ಲ. 

 ಅದುುತಕರವಾದ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯಲಿಲ 

ಅನಯಭಾಷ್ ಗಳ ಅಥಿವಿವರಣ ಯ ವರವು ಅನಯಭಾಷ್ ಗಳ 

ವರದ ೂಿಂದಿಗ  ಜ ೂತ್ ಜ ೂತ್ ಯಾಗಿ ಸಾಗುತುದ . ಅವಿಶ್ಾವಸ್ಯಿಂದಿಗ  
ಅನಯಭಾಷ್ ಗಳಲಿಲ ಪ್ಾಾರ್ಥಿಸಲ್ು ದ ೇವರು ನಮಮನುು 
ನಡ ಸುವುದಾದರ , ನೇವು ಏನು ಮಾಡುತಿುದಿಾೇರ ಎಿಂಬುದು ಅವರಗ  
ಗ ೂತ್ಾುಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ನೇವು ಅನಯಭಾಷ್ ಗಳ ಅಥಿವಿವರಣ ಯ 

ವರದಲಿಲ ಕಾಯಿಮಾಡಲ್ು ಪ್ಾಾರಿಂಭಿಸ್ದಾಗ ಮತುು ನಮಗ  
ಸಾವಭಾವಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲಾರದ ವಿಷ್ಯಗಳನುು ಮಾತನಾಡಲ್ು 
ಪ್ಾಾರಿಂಭಿಸ್ದಾಗ, ಅದು ಅವರಗ  ದ ೇವರ ಪಾಸನುತ್ ಯ ಒಿಂದು 
ನದಿಿಷ್ುವಾದ ಸೂಚನ ಯಾಗಿರುತುದ . 

ಪಾವಾದ್ನೆಯ ವರ 

 ವಾಯಖ ಯ 

ಪಾವಾದನ ಯ ವರವು ತಿಳಿದಿರುವ ಭಾಷ್ ಯಲಿಲ ಅಸಿಂಕಲಿಾತವಾಗಿ, 

ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಉಚಾುರಣ ಯ ಮೂಲ್ಕ ವಯಕುಪಡಿಸುವ 

ಮಾತ್ಾಗಿದ , ಅದು ಕ್ತಾಸುನ ದ ೇಹವನುು ಬಲ್ಪಡಿಸುತುದ , 
ಪೊಾೇತ್ಾ್ಹಿಸುತುದ  ಮತುು ಸಿಂತ್ ೈಸುತುದ . ಇದು ನದಿಿಷ್ುವಾದ 

ವಯಕ್ತುಗ  ಅಥವಾ ಜನರ ಗುಿಂಪಿಗ  ನ ೇರವಾಗಿ ದ ೇವರಿಂದ ಬರುವಿಂಥ 

ಸಿಂದ ೇಶವಾಗಿದ . 

“ಪೊಾಫ ಟಿಯಾ” ಎಿಂಬುದು ಪಾವಾದನ  ಎಿಂಬ ಪದದ ಗಿಾೇಕ್ಸ 

ಪದವಾಗಿದ , ದ ೇವರ ಸಿಂಕಲ್ಾವನುು ಮತುು ಆಲ ೂೇಚನ ಯನುು 
ನುಡಿಯುವುದು ಎಿಂಬುದ ಇದರಥಿವಾಗಿದ . 

 ಅದುುತಕರವಾದ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯಲಿಲ 
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ಪಾವಾದನ ಯ ವರವು ಅವಿಶ್ಾವಸ್ಯ ಜ್ೇವನದಲಿಲ ಅನಯಭಾಷ್ ಗಳ ವರ 

ಮತುು ಅನಯಭಾಷ್ ಗಳ ಅಥಿವಿವರಣ ಯ ವರದ ಹಾಗ ಯೆೇ ಕಾಯಿ 

ಮಾಡುತುದ . ಇದು ನಮಗ  ಸಾವಭಾವಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿಯದ ವಿಷ್ಯಗಳ 

ಬಗ ೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಆಗಿದ  ಆದಾರಿಂದ ದ ೇವರ ಪಾಸನುತ್ ಯ 

ಸೂಚನ ಯಾಗಿದ . 

ಶಕ್ತುಯ ವರಗಳು – ಮಾಡಭವುದ್ಕೆಕ 

ಶಕ್ತುಯ ವರಗಳಳ ನಮಮ ಮೂಲ್ಕ ಪಾಕಟವಾಗುವ ದ ೇವರ ಶಕ್ತುಯ 

ಅಭಿವಯಕ್ತುಯಾಗಿದ . ಈ ಶಕ್ತು ವರಗಳಳ ಯಾವವ ಿಂದರ  ನಿಂಬ್ಲಕ ಯ 

ವರ, ಗುಣಪಡಿಸುವ ವರಗಳಳ ಮತುು ಮಹತ್ಾಿಯಿಗಳನುು 
ಮಾಡುವ ವರ. 

ನಿಂಬ್ಲಕ ಯ ವರವು ಯಾವಾಗಲ್ೂ ಕ ಲ್ಸ ಮಾಡುವಿಂತ್  ಜ್ಞಾನ 

ವಾಕಯವು ಅದನುು ಬ್ಲಡುಗಡ ಗ ೂಳಿಸುತುದ . ಜ್ಞಾನ ವಾಕಯದ ಮೂಲ್ಕ 

ದ ೇವರು ಏನು ಮಾಡಬ ೇಕ ಿಂದು ಬಯಸುತ್ಾುನ ಿಂದು ನಾವು 
ತಿಳಿದುಕ ೂಿಂಡಾಗ, ನಿಂಬ್ಲಕ ಯ ವರದಲಿಲ, ಮಹತ್ಾಿಯಿಗಳನುು 
ಮಾಡುವ ವರದಲಿಲ ಮತುು ಗುಣಪಡಿಸುವ ವರಗಳಲಿಲ 
ಕಾಯಿಮಾಡಲ್ು ನಮಗ  ಧ ೈಯಿ ಉಿಂಟಾಗುತುದ .  

ನಿಂಬಿಕೆಯ ವರ 

 ವಾಯಖ ಯ 

ನಿಂಬ್ಲಕ ಯ ವರವು ನದಿಿಷ್ುವಾದ ಸಮಯಕಾಿಗಿ ಮತುು 
ಉದ ಾೇಶಕಾಿಗಿ ಇರುವಿಂಥ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ನಿಂಬ್ಲಕ ಯಾಗಿದ . 
ಇದು ನಾವು ಒಿಂದು ನದಿಿಷ್ುವಾದ ಸಮಯದಲಿಲ ಎಿಂತಹ 

ಪರಸ್ಾತಿಯಲಿಲದಾರೂ ಸಹ ನಖರವಾದ ಒಿಂದು ಕಾಯಿಭಾರವನುು 
ಮಾಡಿಮುಗಿಸುವುದಕ್ತಿರುವ ಶಕ್ತುಯ ವರವಾಗಿದ . ಒಿಂದು 
ನದಿಿಷ್ುವಾದ ಕಾಯಿವನುು ಹ ೇಗ  ಮಾಡಬ ೇಕ ಿಂಬುದನುು ನಮಗ  
ತಿಳಿಸುವ ಜ್ಞಾನ ವಾಕಯವು ಕ ೂಡಲ್ಾಟಾುಗ, ದ ೇವರು ಈಗಾಗಲ ೇ 
ಯೇಜ್ಸ್ರುವ ಪಾಕಾರ ಧ ೈಯಿದಿಿಂದ ಆ ಕಾಯಿವನುು 
ಮಾಡುವಿಂತ್  ನಿಂಬ್ಲಕ ಯ ವರವನುು ಅದು ಚುರುಕುಗ ೂಳಿಸುತುದ . 

 ಹ ೇಗ  ಹ ೂಿಂದಿಕ ೂಳಳುವುದು 
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ಪಾಕಟಣ ಯ ವರಗಳಲಿಲ ಕಾಯಿಮಾಡುವ ಮೂಲ್ಕ ನಿಂಬ್ಲಕ ಯ 

ವರವನುು ಹ ೂಿಂದಿಕ ೂಳುಬಹುದು. ನಿಂಬ್ಲಕ ಯ ವರವು ಬಿಂದಾಗ, 

ವಿಶ್ಾವಸ್ಗ  ನಿಂಬುವುದಕಾಿಗಿ ಪಾಯಾಸಪಡುವುದು ಬ ೇಡ. 

ಸಿಂಭವಿಸುವುದಕಾಿಗಿ ಏನು ಸ್ದಧವಾಗುತಿುದ  ಎಿಂದು ಅವನಗ  
ತಿಳಿದಿರುತುದ  ಮತುು ಪಾಕಟಿತವಾದ ತಿಳಿವಳಿಕ ಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲ  
ಅವನು ಕಾಯಿಮಾಡುತ್ಾುನ . ಮಹತ್ಾಿಯಿಗಳನುು ಮಾಡುವ ವರ 

ಮತುು ಗುಣಪಡಿಸುವ ವರಗಳಳ ನಿಂಬ್ಲಕ ಯ ವರದ ಫಲ್ವಾಗಿವ . 

 ಯೆೇಸುವಿನ ಸ ೇವ ಯಲಿಲ 

ತಿಂದ ಯು ಏನು ಮಾಡುತಿುರುವುದಾಗಿ ತ್ಾನು ನ ೂೇಡಿದನ ೂೇ 
ಅದನ ುೇ ತ್ಾನು ಮಾಡಿದ ನು ಎಿಂದು ಯೆೇಸು ಹ ೇಳಿದನು. ಸತು 
ಮನುಷ್ಯನನುು ಹ ೂತುುಕ ೂಿಂಡು ಹ ೂೇಗುವುದನುು ಆತನು 
ನ ೂೇಡಿದಾಗ, ತಿಂದ ಯು ಆ ಮನುಷ್ಯನ ೂಿಂದಿಗ  
ಮಾತನಾಡುತಿುರುವುದನುು ಮತುು ಆ ಮನುಷ್ಯನು ತಿರುಗಿ 

ಜ್ೇವಿಸಲ್ಾಡುವುದನುು ಆತನು ನ ೂೇಡಿರಬ ೇಕು. 

ಲೂಕ 7:12-15 ಆತನಭ ಊರ ಬಾಗಲಿನ ಹತಿುರಕೆಕ ಬಿಂದಾಗ 

ಸತಭುಹೊೇಗಿದ್ದ ಒಬಬನನಭು ಹೊರಗೆ ತರಭತಿುದ್ದರಭ. ಇವನಭ ತನು 
ರ್ಾಯಿಗೆ ಒಬಬನೆೇ ಮ್ಗನಭ; ಆಕೆಯಭ ಗಿಂಡಸತುವಳಾಗಿದ್ದಳು. ಆಕೆಯ 

ಸಿಂಗಡ ಗಾಾಮ್ಸಥರಭ ಅನೆೇಕರದ್ದರಭ.  

ಸಾಾಮಿಯಭ ಆಕೆಯನಭು ಕಿಂಡಭ ಕನಕರಸಿ ಅಳಬೆೇಡ ಎಿಂದ್ಭ ಆಕೆಗೆ 
ಹೆೇಳಿ ಚಟಿದ್ ಹತಿುರಕೆಕ ಹೊೇಗಿ ಅದ್ನಭು ಮ್ಭಟಿಲಭ 
ಹೊತಭುಕೊಿಂಡವರಭ ನಿಂತರಭ. ಆಗ ಆತನಭ ಯೌವನಸಥನೆೇ, ಏಳು 
ಎಿಂದ್ಭ ನನಗೆ ಹೆೇಳುರ್ೆುೇನೆ ಅಿಂದ್ನಭ.  

ಅನಭುತುಲೆೇ ಸತಿುದ್ದವನಭ ಎದ್ಭದ ಕೂತಭಕೊಿಂಡಭ ಮಾರ್ಾಡಭವದ್ಕೆಕ 
ರ್ೊಡಗಿದ್ನಭ. ಯೆೇಸಭ ಅವನನಭು ಅವನ ರ್ಾಯಿಗೆ ಕೊಟಿನಭ. 

ಯೆೇಸು ದ ೂಡಡ ಬ್ಲರುಗಾಳಿಯನುು ಶ್ಾಿಂತಗ ೂಳಿಸ್ದಾಗ, ನಿಂಬ್ಲಕ ಯ 

ವರವು ಕಾಯಿರೂಪದಲಿಲ ನಡ ದ ಇನ ೂುಿಂದು ಉದಾಹರಣ ಯನುು 
ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. 

ಮಾಕಾ 4:37-41 ಬೆೇರೆ ದೊೇಣಿಗಳೂ ಆತನ ಸಿಂಗಡ ಇದ್ದವು. 
ತರಭವಾಯ ದೊಡಿ ಬಿರಭಗಾಳಿ ಎದ್ಭದ ರ್ೆರೆಗಳು ಆ ದೊೇಣಿಗೆ ಬಡಿದ್ಭ 
ಒಳಗೆ ನಭಗಿಿದ್ದರಿಂದ್ ಆ ದೊೇಣಿ ಆಗಲೆೇ ತಭಿಂಬಭವದ್ಕೆಕ ಬಿಂದತಭು. 
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ಆತನಭ ದೊೇಣಿಯ ಹಿಿಂಭಾಗದ್ಲಿಲ ತಲೆದಿಂಬನಭು ಒರಗಿ 

ನದೆದಮಾಡಭತಿುದ್ದನಭ. ಅವರಭ ಆತನನಭು ಎಬಿಬಸಿ, ಗಭರಭವೆೇ, ನಾವು 
ಮ್ಭಳುಗಿಹೊೇಗಭವದ್ರಲಿಲ ನನಗೆ ಚ್ಚಿಂರ್ೆಯಿಲಲವೆೇ ಎಿಂದ್ಭ ಕೆೇಳಲಭ  

ಆತನಭ ಎದ್ಭದ ಗಾಳಿಯನಭು ಗದ್ರಸಿ ಸಮ್ಭದ್ಾಕೆಕ – ಸಭಮ್ಮನರಭ, 
ಮೊರೆಯಬೆೇಡ ಎಿಂದ್ಭ ಅಪಪಣೆಕೊಟಿನಭ. ಕೊಡಭತುಲೆ ಗಾಳಿ 

ನಿಂತಭಹೊೇಗಿ ಎಲಾಲ ಶ್ಾಿಂತವಾಯಿತಭ. ತರಭವಾಯ ಆತನಭ 
ಅವರನಭು ಯಾಕೆ ಧ್ೆೈಯಾಗೆಡಭತಿುೇರ? ಇನೂು ನಮ್ಗೆ 
ನಿಂಬಿಕೆಯಿಲಲವೆೇ ಎಿಂದ್ಭ ಕೆೇಳಲಭ  

ಅವರಭ ಬಹಭ ಭಯಪಟಭಿ – ಈತನಭ ಯಾರರಬಹಭದ್ಭ? ಗಾಳಿಯೂ 

ಸಮ್ಭದ್ಾವೂ ಸಹ ಈತನಭ ಹೆೇಳಿದ್ ಹಾಗೆ ಕೆೇಳುತುವಲಾಲ ಎಿಂದ್ಭ 
ತಮ್ಮತಮೊಮಳಗೆ ಮಾರ್ಾಡಿಕೊಿಂಡರಭ. 

 ಅದುುತಕರವಾದ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯಲಿಲ 

ಪರಸ್ಾತಿಯು ಎಷ್ ುೇ ಕಷ್ುಕರವಾಗಿದಾರೂ, ರ ೂೇಗಿಗಳ ಮೇಲ  ಕ ೈ 
ಇಡುವಿಂತ್  ಮತುು ಸೃಷುಶ್ಚೇಲ್ ಅದುುತವು ನಡ ಯುವಿಂತ್  ನುಡಿಯುವ 

ನಿಂಬ್ಲಕ ಯನುು ದ ೇವರು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಮಮ ಆತಮಗಳಲಿಲ 
ಕ ೂಡುತ್ಾುನ . ಜ್ಞಾನ ವಾಕಯದ ವರವು ಕಾಯಿಮಾಡುವಾಗ, ದ ೇವರು 
ಅದುುತವನುು ಮಾಡುತಿುರುವುದನುು ನಾವು ಕಾಣುತ್ ುೇವ  ಮತುು 
ನಿಂಬ್ಲಕ ಯ ವರವು ನಮಮ ಆತಮಗಳಲಿಲ ವಧಿಿಸುತುದ . ಆಗ ನಾವು 
ಮಹತ್ಾಿಯಿಗಳನುು ಮಾಡುವ ವರದ ಕಡ ಗ  ಸಾಗಬಹುದು. 

ಮ್ಹರ್ಾಕಯಾಗಳನಭು ಮಾಡಭವ ವರ 

 ವಾಯಖ ಯ 

ಮಹತ್ಾಿಯಿಗಳನುು ಮಾಡುವ ವರ ಎಿಂದರ  ಸಹಜಕಾಮದಲಿಲ 
ದ ೇವರು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕ್ತಾಯೆಯಾಗಿದ . ಇದು ದ ೇವರ 

ಶಕ್ತುಯ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಪಾದಶಿನವಾಗಿದುಾ, ಇದು ಪಾಕೃತಿಯ 

ನಯಮಗಳನುು ಬದಲಾಯಿಸುತುದ , ಸಾಗಿತಗ ೂಳಿಸುತುದ  ಅಥವಾ 

ನಯಿಂತಿಾಸುತುದ . 

ಅನಯಭಾಷ್ ಗಳಲಿಲ ಸಿಂದ ೇಶವನುು ಕ ೂಡುವುದು ಎಷ್ುು ಸುಲ್ಭವೊೇ 
ಮಹತ್ಾಿಯಿ ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ ುೇ ಸುಲ್ಭವಾಗಿದ . ಆನ ೇಕವ ೇಳ  
ನಾವು ವಿದಾಯ ವಾಕಯವನುು ತದನಿಂತರ ಜ್ಞಾನ ವಾಕಯವನುು 
ಹ ೂಿಂದಿಕ ೂಳಳುತ್ ುೇವ , ಅದು ನಮಗ  ದ ೂರಕ್ತರುವ ತಿಳಿವಳಿಕ ಯಿಿಂದ 
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ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬ ೇಕ ಿಂದು ದ ೇವರು ಬಯಸುತ್ಾುನ  ಎಿಂಬುದನುು 
ನಮಗ  ತಿಳಿಸುತುದ . ನಾವು ಜ್ಞಾನ ವಾಕಯವನುು ಹ ೂಿಂದಿಕ ೂಿಂಡಾಗ 

ನಾವು ಮಹತ್ಾಿಯಿವನುು ಮಾಡುತಿುರುವುದಾಗಿ ಕಾಣುತುವ . 
ಇದಾಕ್ತಿದಾಿಂತ್ , ನಿಂಬ್ಲಕ ಯ ವರವು ಬ್ಲಡುಗಡ ಯಾಗುತುದ  ಮತುು ನಾವು 
ಈಗತ್ಾನ ೇ ಆತಮದಲಿಲ ಕಿಂಡದಾನುು ಧ ೈಯಿದಿಿಂದ ಮಾಡುತ್ ುೇವ . ಈ 

ಕಾರಣಕಾಿಗಿಯೆೇ ಇದನುು ಮಹತ್ಾಿಯಿಗಳನುು ಮಾಡುವ ವರ 

ಎಿಂದು ಕರ ಯಲಾಗುತುದ . ಮಹತ್ಾಿಯಿಗಳಳ ಯಾವಾಗಲ್ೂ 

ದ ೇವರ ವಾಕಯವನುು ಬಲ್ಪಡಿಸುತುವ  ಮತುು ಯೆೇಸುವನುು 
ಮಹಿಮಪಡಿಸುತುವ . 

 ಯೆೇಸುವಿನ ಜ್ೇವನದಲಿಲ 

ಯೆೇಸು ಏಳಳ ರ ೂಟಿು ಮತುು ಕ ಲ್ವು ಸಣು ಮಿೇನುಗಳಿಿಂದ ನಾಲ್ುಿ 
ಸಾವಿರ ಜನರನುು ಪೊೇಷಸ್ದಾಗ, ಮಹತ್ಾಿಯಿಗಳನುು ಮಾಡುವ 

ವರದ ಕುರತು ಅಶುಯಿಕರವಾದ ಉದಾಹರಣ ಯನುು ನಾವು 
ಕಾಣುತ್ ುೇವ . 

ಮ್ರ್ಾುಯ 15:33-38 ಶಿಷಯರಭ ಇಷಭಿ ಜನರನಭು 
ತೃಪಿುಪಡಿಸಲಾಗಭವಷಭಿ ರೊಟ್ಟಿ ಈ ಅಡವಿಯಲಿಲ ನಮ್ಗೆ ಎಲಿಲಿಂದ್ 

ಬಿಂದೇತಭ? ಅನುಲಭ,  

ಯೆೇಸಭ – ನಮ್ಮಲಿಲ ಎಷಭಿ ರೊಟ್ಟಿಗಳಿವೆ ಎಿಂದ್ಭ ಕೆೇಳಿದ್ದಕೆಕ ಅ 

ವರಭ – ಏಳು ರೊಟ್ಟಿಗಳಿವೆ ಮ್ತಭು ಕೆಲವು ಸಣು ಮಿೇನಭಗಳು ಅವೆ 
ಅಿಂದ್ರಭ.  

ಆಗ ಆತನಭ ಜನರ ಗಭಿಂಪಿಗೆ ನೆಲದ್ ಮೆೇಲೆ ಕೂತಭಕೊಳಿುರ ಎಿಂದ್ಭ 
ಅಪಪಣೆ ಕೊಟಭಿ, ಆ ಏಳು ರೊಟ್ಟಿಗಳನೂು ಆ ಮಿೇನಭಗಳನೂು 
ರ್ೆಗೆದ್ಭಕೊಿಂಡಭ ದೆೇವರ ಸೊುೇತಾ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನಭು ಮ್ಭರದ್ಭ 
ಶಿಷಯರಗೆ ಕೊಡಲಭ ಶಿಷಯರಭ ಗಭಿಂಪಿನವರಗೆ ಹಿಂಚ್ಚಕೊಟಿರಭ.  

ಎಲಲರೂ ಊಟಮಾಡಿ ತೃಪುರಾದ್ರಭ. ಮಿಕಕ ತಭಿಂಡಭಗಳನಭು 
ಕೂಡಿಸಲಾಗಿ ಏಳು ಹೆಡಿಗೆ ತಭಿಂಬಿದ್ವು. ಊಟಮಾಡಿದ್ವರಭ 
ಹೆಿಂಗಸರಭ ಮ್ಕಕಳು ಅಲಲದೆ ಗಿಂಡಸರೆೇ ನಾಲಭಕ ಸಾವಿರ ಮ್ಿಂದ. 

 ಅದುುತಕರವಾದ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯಲಿಲ 

ಮಹತ್ಾಿಯಿಗಳನುು ಮಾಡುವುದಕ ಿ ಹಲ್ವಾರು ಕಾರಣಗಳಿವ . 
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 ಸಿಂರಕ್ಷಣ  

 ಅಪ್ಾಯದಿಿಂದ ಬ್ಲಡುಗಡ  

 ಕ ೂರತ್ ಯಲಿಲರುವವರಗ  ಒದಗಿಸುವುದು 

 ನಾಯಯತಿೇಪುಿ ಮಾಡುವುದು 

 ವಯಕ್ತುಯ ಕರ ಯುವಿಕ ಯನುು ದೃಢಪಡಿಸುವುದು 

 ಸಾರಲ್ಾಟು ವಾಕಯವನುು ದೃಢಪಡಿಸುವುದು  

ನಾವು ನಯಮಿತವಾಗಿ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ರೇತಿಯಲಿಲ 
ಕಾಯಿಮಾಡುವಾಗ, ನಶ್ಚಸ್ಹ ೂೇಗುತಿುರುವ ಈ ಲ ೂೇಕದವರು 
ನಮಮನುು ಗಮನಸುತ್ಾುರ  ಮತುು ಶಕ್ತುವಿಂತನು, ಪಿಾೇತಿಸವರೂಪನು, 
ಮಹತ್ಾಿಯಿಗಳನುು ಮಾಡುವ ನಮಮ ದ ೇವರ ೂಿಂದಿಗ  ಸಿಂಬಿಂಧ 

ಬ ೇಕ ಿಂದು ಬಯಸುತ್ಾುರ . 

ಗಭಣಪಡಿಸಭವ ವರಗಳು 

 ವಾಯಖ ಯ 

ಗುಣಪಡಿಸುವ ವರಗಳಳ ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕ ಯ ಅಗತಯವಿರುವ 

ಜನರನುು ಗುಣಪಡಿಸುವ ದ ೇವರ ಶಕ್ತುಯ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ 

ಕ್ತಾಯೆಗಳಾಗಿವ . ಅವುಗಳನುು ವರಗಳಳ (ಬಹುವಚನ) ಎಿಂದು 
ವಿವರಸಲಾಗಿದ  ಏಕ ಿಂದರ  ರ ೂೇಗಿಗಳನುು ಗುಣಪಡಿಸಲ್ು ಅಥವಾ 

ಸ ೇವ ಮಾಡಲ್ು ಹಲ್ವಾರು ರೇತಿಗಳಿವ . ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕ ಯನುು 
ಹ ೂಿಂದಿಕ ೂಳಳುವ ವಯಕ್ತುಯು ಗುಣಪಡಿಸುವ ವರಗಳನುು 
ಹ ೂಿಂದಿಕ ೂಿಂಡಿದಾಾನ . ಗುಣಪಡಿಸುವ ವರಗಳಳ ಪವಿತ್ಾಾತಮನ 

ಅಲೌಕ್ತಕವಾದ ಅಭಿವಯಕ್ತುಗಳಾಗಿವ  ಮತುು ಇವು ಹಾಗೂ ವ ೈದಯಕ್ತೇಯ 

ವಿಜ್ಞಾನವು ಒಿಂದ ೇ ಅಲ್ಲ. 

ಅವು ಕ್ತಾಸುನ ದ ೇಹಕ ಿ ಮತುು ವಿಶ್ ೇಷ್ವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕ ಯ 

ಅಗತಯವಿರುವವರಗ  ಕ ೂಟಿುರುವ ದ ೇವರ ವರಗಳಾಗಿವ . 

 ಯೆೇಸುವಿನ ಜ್ೇವನದಲಿಲ 

ನಾಲ್ುಿ ಸುವಾತ್ ಿಗಳಳ ಯೆೇಸು ಗುಣಪಡಿಸುವ ವರಗಳಲಿಲ ಜನರಗ  
ಸ ೇವ ಮಾಡಿದ ಘಟನ ಗಳಿಿಂದ ತುಿಂಬ್ಲವ . ಹಾಗ ಯೆೇ, ಅಪೊಸುಲ್ರ 

ಕೃತಯಗಳ ಪುಸುಕವು, ಆದಿ ಸಭ ಯ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಳ ಗುಣಪಡಿಸುವ 

ವರಗಳಲಿಲ ಮತುು ಪವಿತ್ಾಾತಮನ ಇತರ ವರಗಳಲಿಲ ಹ ೇಗ  
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ಕಾಯಿಮಾಡಿದರು ಎಿಂಬ ಘಟನ ಗಳಿಿಂದ ತುಿಂಬ್ಲದ . ಒಿಂದ ೂಿಂದು 
ಬಾರಯೂ ಅದುುತಗಗಳಳ ನಡ ದಾಗಲ ಲಲಾಲ ಜನರು ಯೆೇಸುವಿನ 

ಬಳಿಗ  ಬಿಂದರು. ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಳ ರ ೂೇಗಿಗಳ ಮೇಲ  ಕ ೈ ಇಡುತ್ಾುರ  
ಮತುು ರ ೂೇಗಿಗಳಳ ಗುಣವಾಗುತ್ಾುರ  ಎಿಂದು ಯೆೇಸು ಹ ೇಳಿದನು. 
ನಶ್ಚಸ್ಹ ೂೇಗುತಿುರುವ ಈ ಲ ೂೇಕಕ ಿ ತನು ವಾಕಯವನುು ದೃಢಪಡಿಸುವ 

ಸೂಚಕಕಾಯಿಗಳ ಪ್ ೈಕ್ತ ಇದು ಕೂಡ ಒಿಂದಾಗಿದ  ಎಿಂದು ಯೆೇಸು 
ಹ ೇಳಿದನು. 

 ಅದುುತಕರವಾದ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯಲಿಲ 

ಅನ ೇಕವ ೇಳ  ಅಸವಸಾತ್ ಯ ದುರಾತಮಗಳಳ ವಯಕ್ತುಯ ರ ೂೇಗಕ ಿ 
ಕಾರಣವಾಗಿರುತುವ . ಉದಾಹರಣ ಗ , ಕಾಯನ್ರ, ಸಿಂಧಿವಾತ, 

ವ ೈಷ್ಮಯ ಮತುು ಕಹಿತನದ ಆತಮಗಳಿವ . 

ಆತಮಗಳನುು ವಿವ ೇಚಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ, ಪವಿತ್ಾಾತಮನು ಸಮಸ ಯಯ 

ಮೂಲ್ವನುು ಪಾಕಟಪಡಿಸುವನು ಮತುು ವಯಕ್ತುಯು ಬ್ಲಡುಗಡ  
ಹ ೂಿಂದುವನು. ಆತಮಗಳನುು ವಿವ ೇಚಿಸುವ ವರವು ಸಮಸ ಯಯ 

ಮೂಲ್ವಾಗಿರುವ ರ ೂೇಗದ ಆತಮದ ಹ ಸರನುು ಪಾಕಟಪಡಿಸುವ 

ಅನಸ್ಕ ಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಆಲ ೂೇಚನ ಯಾಗಿ ಬರುತುದ . 

ಮ್ರ್ಾುಯ 9:32,33 ಅವರಭ ಹೊರಟಭಹೊೇಗಭತಿುರಭವಾಗ ದೆವಾಹಿಡಿದ್ 

ಒಬಬ ಮ್ೂಕನನಭು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಕರತಿಂದ್ರಭ ಆತನಭ ದೆವಾ ಬಿಡಿಸಿದ್ 

ಮೆೇಲೆ ಆ ಮ್ೂಕನಭ ಮಾರ್ಾಡಭವವನಾದ್ನಭ. ಅದ್ಕೆಕ ಆ ಜನರಭ – 

ಇಸಾಾಯೆೇಲ ಜನರಲಿಲ ಇಿಂರ್ ಕಾಯಾವನಭು ಇದ್ಭವರೆಗೆ ಯಾರೂ 

ನೊೇಡಲಿಲಲವೆಿಂದ್ಭ ಬೆರಗಾದ್ರಭ. 

ವಯಕ್ತುಯ ಜ್ೇವನದಲಿಲರುವ ಸಮಸ ಯ ಏನ ಿಂದು ಕತಿನು ನಮಗ  
ತಿಳಿಸ್ದಾಗ, ಆ ವಯಕ್ತುಗ  ಗುಣಪಡಿಸುವ ವರಗಳಿಿಂದ ಸ ೇವ  
ಮಾಡುವುದು ಸುಲ್ಭವಾಗಿರುತುದ . ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯು ಯೆೇಸುವಿನ 

ಹ ಸರನಲಿಲ ಗುಣವಾದಾಗ, ಆ ವಯಕ್ತುಯು ಆತನನುು ತಿಳಿದುಕ ೂಳುಲ್ು 
ಮತುು ಅವನ ಅಥವಾ ಅವಳ ವ ೈಯಕ್ತುಕ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಆತನನುು 
ಸ್ವೇಕರಸಲ್ು ಅದು ಬಾಗಿಲ್ು ತ್ ರ ದುಕ ೂಡುತುದ . 

ಸಾರಾಿಂಶ 

ಯೆೇಸುವಿನ ಮತುು ಅಪೊಸುಲ್ರ ಸ ೇವ ಯಲಿಲದಾ ಗುಣಪಡಿಸುವ 

ವರಗಳಳ, ಪರಣಾಮಕಾರಯಾದ ಅದುುತಕರವಾದ 
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ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಗ  ಬಹಳ ಮುಖಯವಾಗಿರುವ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ 

ತ್ ೂೇಪಿಡಿಸುವಿಕ ಗಳಳ ಆಗಿವ . ಗುಣಪಡಿಸುವ ಅದುುತಗಳ ಮೂಲ್ಕ 

ದ ೇವರು ತನು ವಾಕಯವನುು ದೃಢಪಡಿಸ್ದಾಗ, ಜನರು ಯಾವಾಗಲ್ೂ 

ಯೆೇಸುವಿನ ಬಳಿಗ  ಬರುತ್ಾುರ . 

ಪವಿತ್ಾಾತಮನ ವರಗಳಳ ಕ ಲ್ವು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಸ ೇವ ಮಾಡುವ 

ಸುವಾತಿಿಕರ ಸ ೇವ ಗ  ಮಾತಾ ಸ್ೇಮಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
ಮಹಾತ್ಾರ ಯರ ದಿನಗಳಳ ಮುಗಿದುಹ ೂೇಗಿವ . ಇದು ಪಾತಿಯಬಬ 
ವಿಶ್ಾವಸ್ಯು ಯೆೇಸುವಿನ ಕ್ತಾಯೆಗಳನುು ಮಾಡುವ ದಿನ - ಪಾತಿಯಬಬ 
ವಿಶ್ಾವಸ್ಯು ತಮಮ ದ ೈನಿಂದಿನ ಜ್ೇವನದಲಿಲ ಯೆೇಸು ಕ್ತಾಸುನಗಾಗಿ 

ಅದುುತ ಮಾಡುವ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಲಿದಾಾರ . 

ಆತಮಭರತರಾದ ಪಾತಿಯಬಬ ವಿಶ್ಾವಸ್ಯು ಪವಿತ್ಾಾತಮನ 

ಪಾತಿಯಿಂದು ವರಗಳಲಿಲ ದ ೇವರ ಅಭಿಷ್ ೇಕದಿಿಂದ ಚಲಿಸುತ್ಾು 
ಕಾಯಿಮಾಡಿದಾಗ, ಅದುುತಕರವಾದ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯ 

ಅಲ ಯು ನಮಮ ಪಟುಣಗಳಲಿಲ ಮತುು ಲ ೂೇಕದಾದಯಿಂತ 

ವಾಯಪಿಸುತುದ . 

ಟ್ಟಪಪಣಿ: ಪವಿತ್ಾಾತಮನ ವರಗಳ ಕುರತ್ಾದ ಆಳವಾದ ಅಧಯಯನಕಾಿಗಿ, 

ಎ.ಎಲ್ ಮತುು ಜಾಯ್ಸ್ ಗಿಲ್ ರವರ ಪವಿತ್ಾಾತಮನ ವರಗಳ ಮೂಲ್ಕ 

ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಜ್ೇವಿಸುವುದು ಮತುು ಜಾಯ್ಸ್ ಗಿಲ್ ರವರ 

ವಿಂಚನ ಯ ಮೇಲ  ಜಯ ಎಿಂಬ ಪುಸುಕಗಳನುು ಓದಿರ. 

ಪರಾಮ್ಶ್ೆಾಗಾಗಿರಭವ ಪಾಶ್ೆುಗಳು 

1. ಆತಮನ ವರಗಳಲಿಲ ಪರಣಾಮಕಾರಯಾಗಿ ಸ ೇವ  ಮಾಡುವುದಕ್ತಿರುವ ಮೂರು ಹಿಂತಗಳಳ ಯಾವುವು? 

 

 

2. ಆತಮನ ವರಗಳ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಳ ಯಾವುವು? 

 

 

3. ಆತಮನ ಒಿಂಬತುು ವರಗಳನುು ಮತುು ಅವುಗಳನುು ಅದುುತಕರವಾದ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯಲಿಲ ಹ ೇಗ  
ಉಪಯೇಗಿಸಬ ೇಕ ಿಂದು ಪಟಿು ಮಾಡಿರ.  
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ಪ್ಾಠ ಹನೊುಿಂದ್ಭ 

ಗಭಣಪಡಿಸಭವಿಕೆಯ ಮ್ತಭು ಬಿಡಭಗಡೆಯ ಸೆೇವೆಮಾಡಭವುದ್ಭ 
ರ ೂೇಗಿಗಳಿಗ  ಮತುು ದ ವವ ಹಿಡಿದವರಗ  ಸ ೇವ ಮಾಡಲ್ು ಅನ ೇಕ 

ರೇತಿಗಳಿವ . ಸುವಾತ್ ಿಗಳಲಿಲ ಮತುು ಅಪೊಸುಲ್ರ ಕೃತಯಗಳ 

ಪುಸುಕದಲಿಲ, ಜನರ ಅಗತಯಗಳಿಗ  ತಕಿಿಂತ್  ಯೆೇಸು ವಿಭಿನುವಾದ 

ರೇತಿಗಳಲಿಲ ಸ ೇವ ಮಾಡಿದಾನುು  ನಾವು ನ ೂೇಡುತ್ ುೇವ . 

ಅದುುತಕರವಾದ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯಲಿಲ ಕಾಯಿನುಮಖರಾಗಿರುವ 

ಪಾತಿಯಬಬರು ಪವಿತ್ಾಾತಮನಿಂದ ನಡ ಸಲ್ಾಡಬ ೇಕು. ಕ ೈಸುನ ೂಬಬನು 
ಗುಣವಾದರ , ಅವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಳ ಅದರ ಬಗ ೆ ಕ ೇಳಿಸ್ಕ ೂಳಳುತ್ಾುರ . 
ಪಾತಿಯಿಂದು ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕ ಯು, ಬ್ಲಡುಗಡ ಯು ಮತುು ಅದುುತವು 
ಅವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಳ ಯೆೇಸುವನುು ನಿಂಬುವಿಂತ್  ಮತುು ತಮಮ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ 

ಅಿಂಗಿೇಕರಸುವಿಂತ್  ಅವರನುು ನಡ ಸಬ ೇಕು. 

ಗಭಣಪಡಿಸಭವ ದೆೇವರ ಶಕ್ತು 

ಗಭಣಮ್ಭಖ್ಳಾದ್ ಸಿರೇ 

ನಾವು ಯೆೇಸುವಿನ ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕ  ಸ ೇವ ಯ ಬಗ ೆ ಕಲಿಯುವಾಗ, 

ಆತನ ದ ೇಹದಲಿಲ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತು ಇತುು ಮತುು ಅದು ಇತರರನುು 
ಗುಣಪಡಿಸುತಿುತುು ಎಿಂಬುದನುು ನಾವು ಅರತುಕ ೂಳಳುತ್ ುೇವ . 
ರಕುಕುಸುಮ ರ ೂೇಗವಿದಾ ಸ್ರೇಯ ಕಥ್ ಯಲಿಲ ಇದರ 

ಉದಾಹರಣ ಯನುು ಕಾಣುತ್ ುೇವ . 

ಮಾಕಾ 5:25-34 ಆಗ ಹನೆುರಡಭ ವರಭಷದಿಂದ್ 

ರಕುಕಭಸಭಮ್ರೊೇಗವಿದ್ದ ಒಬಬ ಹೆಿಂಗಸಭ ಬಿಂದ್ಳು. ಆಕೆಯಭ ಅನೆೇಕ 

ವೆೈದ್ಯರಿಂದ್ ಬಹಭ ಕಷಿವನಭು ಅನಭಭವಿಸಿ ಕೆೈಯಲಿಲದ್ದದ್ದನೆುಲಾಲ 
ಕಳಕೊಿಂಡರೂ ರೊೇಗವು ಹೆಚಭಿರ್ಾು ಬಿಂದ್ದೆದೇ ಹೊರತಭ ಮ್ರ್ೆುೇನಭ 
ಪಾಯೇಜನವನೂು ಹೊಿಂದರಲಿಲಲ.  

ಆ ಹೆಿಂಗಸಭ ಯೆೇಸಭವಿನ ಸಮಾಚಾರವನಭು ಕೆೇಳಿ ನಾನಭ ಆತನ 

ಉಡಭಪನಭು ಮ್ಭಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕಭ, ನೆಟಿಗಾಗಭವೆನಭ ಎಿಂದ್ಭ ಆಲೊೇಚ್ಚಸಿ 

ಗಭಿಂಪಿನಲಿಲ ಹಿಿಂದನಿಂದ್ ಬಿಂದ್ಭ ಆತನ ಉಡಭಪನಭು ಮ್ಭಟ್ಟಿದ್ಳು. 
ಮ್ಭಟ್ಟಿದ್ ಕೂಡಲೆ ಆಕೆಗೆ ರಕುಹರಯಭವದ್ಭ ನಿಂತಭಹೊೇದ್ದ್ರಿಂದ್ 
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ಆಕೆಯಭ ನನುನಭು ಕಾಡಿದ್ ರೊೇಗವು ಹೊೇಗಿ ನನಗೆ ಗಭಣವಾಯಿತಭ 
ಎಿಂದ್ಭ ತನೊುಳಗೆ ತಿಳುಕೊಿಂಡಳು.  

ಆ ಕ್ಷಣವೆೇ ಯೆೇಸಭ ತನುಿಂದ್ ಶಕ್ತುಯಭ ಹೊರಟ್ಟರ್ೆಿಂದ್ಭ ತನುಲಿಲ 
ತಿಳುಕೊಿಂಡಭ ಗಭಿಂಪಿನಲಿಲ ಹಿಿಂತಿರಭಗಿ ನನು ಉಡಭಪನಭು ಯಾರಭ 
ಮ್ಭಟ್ಟಿದ್ರಭ? ಎಿಂದ್ಭ ಕೆೇಳಲಭ  

ಆತನ ಶಿಷಯರಭ ಆತನಗೆ ಜನರಭ ನನುನಭು ನೂಕಭವದ್ನಭು ಕಿಂಡೂ 

ಕಿಂಡಭ ನನುನಭು ಯಾರಭ ಮ್ಭಟ್ಟಿದ್ರೆಿಂದ್ಭ ಕೆೇಳುತಿುೇಯಲಾಲ ಎಿಂದ್ಭ 
ಹೆೇಳಿದ್ರಭ.  

ಆದ್ರೆ ಆತನಭ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಳನಭು ಕಾಣಬೆೇಕೆಿಂದ್ಭ ಸಭತುಲಭ 
ನೊೇಡಭರ್ಾು ಇರಲಾಗಿ  

ಆ ಹೆಿಂಗಸಭ ತನಗಾದ್ದ್ದನಭು ತಿಳುಕೊಿಂಡಭ ಅಿಂಜ್ ನಡಭಗಭರ್ಾು ಬಿಂದ್ಭ 
ಆತನಗೆ ಅಡಿಬಿದ್ಭದ ಇದ್ದ ಸಿಂಗತಿಯನೆುಲಾಲ ಹೆೇಳಿದ್ಳು.  

ಆತನಭ ಆಕೆಗೆ ಮ್ಗಳೆೇ, ನನು ನಿಂಬಿಕೆಯೆೇ ನನುನಭು ಸಾಸಥಮಾಡಿತಭ; 
ಸಮಾಧ್ಾನದಿಂದ್ ಹೊೇಗಭ; ನನುನಭು ಕಾಡಿದ್ ರೊೇಗವು ಹೊೇಗಿ 

ನನಗೆ ಗಭಣವಾಗಲಿ ಎಿಂದ್ಭ ಹೆೇಳಿದ್ನಭ.  

ಯೆೇಸುವಿನಿಂದ ಹ ೂರಟು ಬಿಂದು ಸ್ರೇಯನುು ಮುಟಿುದ “ಶಕ್ತು” ಗಾಗಿ 

ಗಿಾೇಕ್ಸ ನಲಿಲ “ಡುನಾಮಿಸ್” ಎಿಂಬ ಪದವನುು ಬಳಸ್ದಾಾರ . ಇದು 
ಅಿಂಗಲ ಭಾಷ್ ಯಲಿಲರುವ “ಡ ೈನಮೈಟ” ಎಿಂಬ ಪದದ ಮೂಲ್ 

ಪದವಾಗಿದ .  

ಡೆೈನಮೆೈಟ್ (ಸಿಡಿಮ್ದ್ಭದ) ಶಕ್ತು 

ಸ್ರೇಯು ಆತನನುು ಮುಟಿುದಾಗ ಯೆೇಸು ನಿಂತನು ಮತುು ತಿರುಗಿ 

ನ ೂೇಡಿದನು ಏಕ ಿಂದರ  ಆತನ ದ ೇಹದಿಿಂದ ಡ ೈನಮೈಟ ಶಕ್ತುಯು 
ಹ ೂರಟಿತ್ ಿಂದು ಆತನಗ  ಅನುಸ್ತು. ಯದಾಿನ್ ನದಿಯಲಿಲ 
ದಿೇಕ್ಷಾಸಾುನ ಮಾಡಿಸ್ಕ ೂಿಂಡಾಗ ಯೆೇಸುವಿನ ಮೇಲ  ಇಳಿದುಬಿಂದ 

ಪವಿತ್ಾಾತಮನ ಶಕ್ತುಯು ನಜವಾದ ಮತುು ಸಾಶಿಗಾಾಹಯವಾದ 

ಶಕ್ತುಯಾಗಿದುಾ ಮುಟುುವುದರ ಮೂಲ್ಕ ಅದು ವಗಾಿಯಿಸಲ್ಾಡುತಿುತುು. 

ಲೂಕ 6:19 ಮ್ತಭು ಆತನಿಂದ್ ಶಕ್ತು ಹೊರಟಭ ಎಲಲರನಭು 
ವಾಸಿಮಾಡಭತಿುದ್ದದ್ರಿಂದ್ ಆ ಗಭಿಂಪಿನ ಜನರೆಲಾಲ ಆತನನಭು 
ಮ್ಭಟಭಿವದ್ಕೆಕ ಪಾಯತುಮಾಡಿದ್ರಭ. 
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ಪವಿತ್ಾಾತಮನು ನಮಮ ಮೇಲ  ಇಳಿದುಬಿಂದಾಗ ನಾವು ಶಕ್ತುಯನುು 
ಹ ೂಿಂದಿಕ ೂಳಳುತ್ ುೇವ  ಎಿಂದು ಯೆೇಸು ಹ ೇಳಿದನು. 

ಅಪೊಸುಲರ ಕೃತಯಗಳು 1:8 ಆದ್ರೆ ಪವಿರ್ಾಾತಮ ನಮ್ಮ ಮೆೇಲೆ 
ಬರಲಭ ನೇವು ಬಲವನಭು ಹೊಿಂದ ಯೆರೂಸಲೆೇಮಿನಲಿಲಯೂ ಎಲಾಲ 
ಯೂದಾಯ ಸಮಾಯಾ ಸಿೇಮೆಗಳಲಿಲಯೂ ಭೂಲೊೇಕದ್ 

ಕಟಿಕಡೆಯವರೆಗೂ ನನಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರಬೆೇಕಭ ಅಿಂದ್ನಭ. 

“ಶಕ್ತು” ಎಿಂಬ ಪದಕಾಿಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿರುವ ಪದವು ಯೆೇಸುವಿನಿಂದ 

ಹ ೂರಟು ಬಿಂದ ಶಕ್ತುಯನುು ವಿವರಸಲ್ು ಬಳಸ್ರುವ ಅದ ೇ 
ಪದವಾಗಿದ . ಆತಮಭರತರಾದ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಲಿಲ ಯೆೇಸುವಿನಲಿಲದಾ ಅದ ೇ 
ಶಕ್ತುಯಿರುತುದ ! 

ನಮಮ ಒಳಗ  ಅದ ೇ ಡ ೈನಮೈಟ ಶಕ್ತುಯಿದ . ನಾವು ಗುಣಪಡಿಸುವ 

ಸ ೇವ ಮಾಡುವಾಗ, ಶಕ್ತುಯು ಹ ೂರಟು ಇತರರ ಜ್ೇವಿತಗಳನುು 
ಮುಟುುವಿಂತ್  ನಾವು ಆ ಶಕ್ತುಯನುು ಬ್ಲಡುಗಡ  ಮಾಡುತ್ ುೇವ . 

ಯೇಹಾನ 7:38 ನನುನಭು ನಿಂಬಿದ್ವನ ಹೊಟೆಿಯಳಗಿಿಂದ್ 

ಶ್ಾಸರದ್ಲಿಲ ಹೆೇಳಿರಭವ ಪಾಕಾರ ಜ್ೇವಕರವಾದ್ ನೇರನ ಹೊಳೆಗಳು 
ಹರಯಭವವು ಎಿಂದ್ಭ ಕೂಗಿ ಹೆೇಳಿದ್ನಭ. 

ನಾವು ದ ೇವರಗ  ವಿಧ ಯರಾದಾಗ ನಮೊಮಳಗಿನ ಡ ೈನಮೈಟ 

ಶಕ್ತುಯು ಹ ೂರಟು ಇತರರಲಿಲ ಪಾವಹಿಸುತುದ . 

ನಿಂಬಿಕೆಯ ಮ್ೂಲಕ 

ರಕುಕುಸುಮ ರ ೂೇಗವಿದಾ ಸ್ರೇಯು, ತನು ಎಲಾಲ ಹಣವನುು ತನಗ  
ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್ು ಸಾಧಯವಾಗದಿಂಥ ವ ೈದಯರಿಂದ ಚಿಕ್ತತ್ ್ 
ಪಡ ಯುವುದಕಾಿಗಿ ಖಚುಿ ಮಾಡಿದಾಳಳ. ಅವಳ ನರಾಶ್  ಸ್ಾತಿಯಲಿಲ, 
ಅವಳಳ ಯೆೇಸುವಿನ ಕುರತು ಕ ೇಳಿಸ್ಕ ೂಿಂಡಳಳ. ಆತನು ಮಾಡಿದ 

ಅದುುತಗಳ ಕುರತು ಕ ೇಳಿದಾಗ ಆಕ ಯ ಆತಮದಲಿಲ ನಿಂಬ್ಲಕ  ಬಿಂತು. 

ರೊೇಮಾಪುರ 10:17 ಆದ್ಕಾರಣ ಸಾರದ್ ಸಭವಾರ್ೆಾಯಭ ನಿಂಬಿಕೆಗೆ 
ಆಧ್ಾರ. ಆ ವಾರ್ೆಾಗೆ ಕ್ತಾಸುನ ವಾಕಯವೆೇ ಆಧ್ಾರ. 

"ನಾನು ಆತನ ಉಡುಪುಗಳನುು ಮುಟಿುದರ  ಸಾಕು, ನಾನು 
ಗುಣವಾಗುವ ನು" ಎಿಂದು ಧ ೈಯಿದಿಿಂದ ಘೂೇಷಸುವಾಗ ಅವಳಳ 
ತನು ನಿಂಬ್ಲಕ ಯಿಿಂದ ಮಾತನಾಡಲ್ು ಪ್ಾಾರಿಂಭಿಸ್ದಳಳ. ಅವಳಳ 



149 

 

ಹ ೂೇಗಿ ಆತನ ಉಡುಪುಗಳನುು ಮುಟುುವಾಗ ಅವಳಳ ಆ 

ನಿಂಬ್ಲಕ ಯಿಿಂದ ಕಾಯಿಮಾಡಲ್ು ಪ್ಾಾರಿಂಭಿಸ್ದಳಳ. ಆ ಕ್ಷಣದಲಿಲ, 
ಯೆೇಸುವಿನಲಿಲದಾ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತುಯು ಹ ೂರಟು ಅವಳ ದ ೇಹದಲಿಲ 
ಹರಯಿತು ಮತುು ಅವಳಳ ಗುಣಮುಖಳಾದಳಳ. 

ಯೆೇಸು ಅವಳಿಗ , “ಮಗಳ ೇ, ನನು ನಿಂಬ್ಲಕ ಯು ನನುನುು 
ಸವಸಾಪಡಿಸ್ತು” ಎಿಂದು ಹ ೇಳಿದನು. 

ನಾವು ದ ೇವರಗ  ವಿಧ ೇಯರಾಗಿ ರ ೂೇಗಿಗಳ ಮೇಲ  ಕ ೈ ಇಡುವಾಗ, 

ಗುಣಹ ೂಿಂದಬ ೇಕಾದವರ ದ ೇಹದಲಿಲ ಶಕ್ತುಯು ಹರಯುವಿಂತ್ , 
ನಮೊಮಳಗಿರುವ ದ ೇವರ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಪರಾಕಾಮ ಶಕ್ತುಯನುು 
ನಾವೂ ಸಹ ನಿಂಬ್ಲಕ ಯಿಿಂದ ಬ್ಲಡುಗಡ ಗ ೂಳಿಸಬ ೇಕು. ರಕುಕುಸುಮ 

ರ ೂೇಗವಿದಾ ಸ್ರೇಯ ಮಾಡಿದಿಂತ್ ಯೆೇ ನಾವು ನಮಗಿರುವ ನಿಂಬ್ಲಕ ಯ 

ಬಗ ೆ ಧ ೈಯಿದಿಿಂದ ಮಾತನಾಡುವುದನುು ಮತುು ನಮಮ 
ನಿಂಬ್ಲಕ ಯಿಿಂದ ಕಾಯಿಮಾಡುವುದನುು ನಾವು ಕಾಣುತ್ ುೇವ . 

ಕೆೈಗಳನುಡಭವುದ್ಭ 

 ಯೆೇಸುವಿನಿಂದ 

ಯೆೇಸು ಕುಷ್ಠರ ೂೇಗಿಯ ಮೇಲ  ಕ ೈಯಿಟುನು, ಆಗ ಅತನಲಿಲದಾ ಶಕ್ತುಯು 
ಹ ೂರಟು ಆ ಮನುಷ್ಯನಲಿಲ ವಾಯಪಿಸ್ತು. 

ಮಾಕಾ 1:40,41 ಒಬಬ ಕಭಷಠರೊೇಗಿಯಭ ಯೆೇಸಭವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಿಂದ್ಭ 
ಆತನ ಮ್ಭಿಂದೆ ಮೊಣಕಾಲೂರಕೊಿಂಡಭ – ನನಗೆ ಮ್ನಸಿಸದ್ದರೆ 
ನನುನಭು ಶಭದ್ದಮಾಡಬಲೆಲ ಎಿಂದ್ಭ ಬೆೇಡಿಕೊಳುಲಭ ಆತನಭ 
ಕನಕರಪಟಭಿ ಕೆೈನೇಡಿ ಅವನನಭು ಮ್ಭಟ್ಟಿ ನನಗೆ ಮ್ನಸಭಸಿಂಟಭ 
ಶಭದ್ದವಾಗಭ ಅಿಂದ್ನಭ.  

ಕ್ತವುಡನು ಮೂಕನು ಆದ ಮನುಷ್ಯನನುು ಗುಣಪಡಿಸಲ್ು, ಯೆೇಸು 
ತನು ಬ ರಳಳಗಳನುು ಅವನ ಕ್ತವಿಯಲಿಲ ಇಟುನು. 

ಮಾಕಾ 7:31-35 ಅನಿಂತರ ಆತನಭ ತೂರ್ ಪಟಿಣದ್ 

ಪ್ಾಾಿಂತಯಗಳನಭು ಬಿಟಭಿ ಸಿೇದೊೇನ ಪಟಿಣದ್ ಮಾಗಾವಾಗಿ 

ದೆಕಪೊಲಿಯ ಪ್ಾಾಿಂತಯಗಳನಭು ಹಾದ್ಭ ಗಲಿಲಾಯ ಸಮ್ಭದ್ಾಕೆಕ 
ಬಿಂದ್ನಭ. ಆಗ ಕೆಲವರಭ ರ್ೊದ್ಲಭ ಮಾರ್ಾಡಭವ ಒಬಬ ಕ್ತವುಡನನಭು 
ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಕರತಿಂದ್ಭ ಇವನ ಮೆೇಲೆ ನನು ಕೆೈಯಿಡಬೆೇಕಭ ಎಿಂದ್ಭ 
ಆತನನಭು ಬೆೇಡಿಕೊಿಂಡರಭ. ಆತನಭ ಅವನನಭು ಜನರ ಗಭಿಂಪಿನಿಂದ್ 
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ಒತುಟ್ಟಿಗೆ ಕರಕೊಿಂಡಭ ಹೊೇಗಿ ತನು ಬೆರಳುಗಳನಭು ಅವನ ಕ್ತವಿಗಳಲಿಲ 
ಇಟಭಿ ಉಗಭಳಿ ಅವನ ನಾಲಿಗೆಯನಭು ಮ್ಭಟ್ಟಿ ಆಕಾಶದ್ ಕಡೆಗೆ ನೊೇಡಿ 

ನಟಭಿಸಭರಭಬಿಟಭಿ ಅವನಗೆ ಎಪಫಥಾ ಎಿಂದ್ಭ ಹೆೇಳಿದ್ನಭ. ಆ ಶಬದಕೆಕ 
ರ್ೆರೆಯಲಿ ಎಿಂದ್ರ್ಾ.  

ಹೆೇಳುತುಲೆೇ ಅವನ ಕ್ತವಿ ರ್ೆರೆದ್ವು; ಅವನ ನಾಲಿಗೆಯ ಕಟಭಿ 
ಬಿಚ್ಚಿಹೊೇಯಿತಭ; ಅವನಭ ನೆಟಿಗೆ ಮಾರ್ಾಡಿದ್ನಭ. 

ಯೆೇಸು ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕ ಯ ಅಗತಯವಿರುವ ದ ೇಹದ ಅಿಂಗದ ಮೇಲ  
ತನು ಕ ೈಗಳನುು ಇಡುತಿುದಾನು. 

 ಪ್ೌಲ್ನಿಂದ 

ಅಪೊಸುಲ್ನಾದ ಪ್ೌಲ್ನು ರ ೂೇಗಿಗಳ ಮೇಲ  ಕ ೈಯಿಟುನು ಮತುು 
ಅವರು ಗುಣವಾದರು. 

ಅಪೊಸುಲರ ಕೃತಯಗಳು 19:11 ದೆೇವರಭ ಪ್ೌಲನ ಕೆೈಯಿಿಂದ್ 

ವಿಶ್ೆೇಷವಾದ್ ಮ್ಹರ್ಾಕಯಾಗಳನಭು ನಡಿಸಭರ್ಾು ಇದ್ದದ್ರಿಂದ್ ... 

ಅಪೊಸುಲರ ಕೃತಯಗಳು 28:8 ಅವನ ತಿಂದೆಯಭ ಜಾರದಿಂದ್ಲೂ 

ರಕುಬೆೇಧಿಯಿಿಂದ್ಲೂ ಪಿೇಡಿತನಾಗಿ ಮ್ಭಲಗಿದ್ದನಭ. ಪ್ೌಲನಭ ಅವನ 

ಬಳಿಗೆ ಹೊೇಗಿ ದೆೇವರ ಪ್ಾಾರ್ಾನೆ ಮಾಡಿ ಅವನ ಮೆೇಲೆ ಕೆೈಗಳನುಟಭಿ 
ಅವನನಭು ವಾಸಿಮಾಡಿದ್ನಭ. 

 ಎಲಾಲ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಳ 

ಎಲಾಲ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಿಗ  ರ ೂೇಗಿಗಳ ಮೇಲ  ಕ ೈಯಿಡಬ ೇಕ ಿಂದು 
ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲಾಗಿದ  ಮತುು ಹಾಗ  ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು 
ಗುಣವಾಗುವರು. 

ಮಾಕಾ 16:17,18 ಇದ್ಲಲದೆ ನಿಂಬಭವವರಿಂದ್ ಈ 

ಸೂಚಕಕಾಯಾಗಳು ಉಿಂಟಾಗಭವವು. ನನು ಹೆಸರನಭು ಹೆೇಳಿ 

ದೆವಾಗಳನಭು ಬಿಡಿಸಭವರಭ. ಹೊಸ ಭಾಷೆಗಳನಭು ಮಾರ್ಾಡಭವರಭ. 
ಹಾವುಗಳನಭು ಎತಭುವರಭ. ವಿಷಪದಾರ್ಾಗಳನೆುನಾದ್ರೂ ಕಭಡಿದ್ರೂ 

ಅವರಗೆ ಯಾವ ಕೆೇಡೂ ಆಗಭವದಲಲ. ಅವರಭ ರೊೇಗಿಗಳ ಮೆೇಲೆ 
ಕೆೈಯಿಟಿರೆ ಇವರಗೆ ಗಭಣವಾಗಭವದ್ಭ ಎಿಂದ್ಭ ಹೆೇಳಿದ್ನಭ. 

ಯೆೇಸಭವಿನ ಹೆಸರನಭು ಹೆೇಳುವುದ್ಭ 
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ನಾವು ಯೆೇಸುವಿನ ಹ ಸರನುು ಹ ೇಳಳವಾಗ ಮಹತುರ ಶಕ್ತುಯು 
ಬ್ಲಡುಗಡ ಯಾಗುತುದ . 

 ಪ್ ೇತಾ ಮತುು ಯೇಹಾನರಿಂದ 

ಅಪೊಸುಲರ ಕೃತಯಗಳು 3:1-8,16 ಒಿಂದಾನೊಿಂದ್ಭ ದವಸ ಪ್ೆೇತಾ 
ಯೇಹಾನರಭ ಮ್ಧ್ಾಯಹುದ್ ಮೆೇಲೆ ಮ್ೂರಭ ಘ್ಿಂಟೆಗೆ ನಡೆಯತಕಕ 
ಪ್ಾಾರ್ಾನೆಗಾಗಿ ದೆೇವಾಲಯಕೆಕ ಹೊೇಗಭತಿುರಲಭ ಹಭಟಭಿ ಕಭಿಂಟನಾಗಿದ್ದ 
ಒಬಬ ಮ್ನಭಷಯನನಭು ಯಾರೊೇ ಹೊತಭುಕೊಿಂಡಭ ಬಿಂದ್ರಭ. 
ದೆೇವಾಲಯದೊಳಕೆಕ ಹೊೇಗಭವವರಿಂದ್ ಭಿಕ್ಷಬೆೇಡಭವದ್ಕಾಕಗಿ 

ಅವನನಭು ದೆೇವಾಲಯದ್ ಸಭಿಂದ್ರದಾಾರವೆಿಂಬ ಬಾಗಿಲಿನಲಿಲ ದನಾಲಭ 
ಕೂಡಿಾಸಭತಿುದ್ದರಭ. ಅವನಭ ದೆೇವಾಲಯದೊಳಕೆಕ ಹೊೇಗಭತಿುರಭವ 

ಪ್ೆೇತಾ ಯೇಹಾನರನಭು ಕಿಂಡಭ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೆೇಕಭ ಎಿಂದ್ಭ ಕೆೇಳಲಭ  

ಪ್ೆೇತಾ ಯೇಹಾನರಬಬರೂ ಅವನನಭು ದ್ೃಷ್ಟಿಸಿ ನೊೇಡಿದ್ರಭ. 
ಪ್ೆೇತಾನಭ ನಮ್ಮನಭು ನೊೇಡಭ ಅಿಂದ್ನಭ. ಅವನಭ ಅವರಿಂದ್ 

ಏನಾದ್ರೂ ದೊರಕ್ತೇರ್ೆಿಂದ್ಭ ನರೇಕ್ಷಿಸಿ ಅವರನಭು ಲಕ್ಷಯವಿಟಭಿ 
ನೊೇಡಿದ್ನಭ.  

ಆಗ ಪ್ೆೇತಾನಭ – ಬೆಳಿು ಬಿಂಗಾರವಿಂತೂ ನನುಲಿಲಲಲ, ನನುಲಿಲರಭವದ್ನಭು 
ನನಗೆ ಕೊಡಭರ್ೆುೇನೆ. ನಜರೆೇತಿನ ಯೆೇಸಭ ಕ್ತಾಸುನ ಹೆಸರನಲೆಲೇ ಎದ್ಭದ 
ನಡೆದಾಡಭ ಎಿಂದ್ಭ ಹೆೇಳಿ  

ಅವನನಭು ಬಲಗೆೈಹಿಡಿದ್ಭ ಎತಿುದ್ನಭ. ಆ ಕ್ಷಣವೆೇ ಅವನ ಕಾಲಭಗಳಿಗೂ 

ಹರಡಭಗಳಿಗೂ ಬಲಬಿಂತಭ; ಅವನಭ ಹಾರನಿಂತಭ ನಡೆದಾಡಿದ್ನಭ; 
ನಡೆಯಭರ್ಾು ಹಾರಭರ್ಾು ದೆೇವರನಭು ಕೊಿಂಡಾಡಭರ್ಾು ಅವರ 

ಜೊರ್ೆಯಲಿಲ ದೆೇವಾಲಯದೊಳಗೆ ಹೊೇದ್ನಭ. 

ವಚನ 16. ನೇವು ನೊೇಡಭವಿಂರ್ ನಮ್ಗೆ ಗಭರಭತಿರಭವಿಂರ್ ಈ 

ಮ್ನಭಷಯನಭ ನೆಟಿಗಾದ್ದ್ದಕೆಕ ಆತನ ಹೆಸರನಲಿಲ ಇಟಿ ನಿಂಬಿಕೆಯೆೇ 
ಕಾರಣ; ಆ ಹೆಸರೆೇ ಇವನನಭು ಬಲಪಡಿಸಿತಭ. ಆತನ ಮ್ೂಲಕ 

ಉಿಂಟಾಗಿರಭವ ನಿಂಬಿಕೆಯೆೇ ಇವನಗೆ ನಮೆಮಲಲರ ಮ್ಭಿಂದೆ 
ಪೂಣಾಕ್ಷೆೇಮ್ವನಭು ಕೊಟ್ಟಿತಭ. 

 ಮುಿಂದುವರಸಲ್ು ಧ ೈಯಿ 

ಅಪೊಸುಲ್ರು ಯೆೇಸುವಿನ ಹ ಸರನಲಿಲ ಮಾತನಾಡುವುದಾದರ  ಅವರ 

ಪ್ಾಾಣವನುು ತ್ ಗ ಯುವುದಾಗಿ ಬ ದರಕ ಯಡಿದಾಗ ಅವರು ಹಾಗ  
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ಮಾತನಾಡುವುದನುು ಮುಿಂದುವರಸಲ್ು ಬ ೇಕಾದ ಧ ೈಯಿಕಾಿಗಿ 

ಪ್ಾಾರ್ಥಿಸ್ದರು. 

ಅಪೊಸುಲರ ಕೃತಯಗಳು 4:29-31 ಕತಾನೆೇ, ಈಗ ನೇನಭ ಅವರ 

ಬೆದ್ರಸಭವಿಕೆಗಳನಭು ನೊೇಡಿ ನನು ಪವಿತಾ ಸೆೇವಕನಾದ್ ಯೆೇಸಭವಿನ 

ಹೆಸರನ ಮ್ೂಲಕವಾಗಿ ರೊೇಗ ಪರಹಾರವೂ ಸೂಚಕಕಾಯಾಗಳೂ 

ಅದ್ಭುತಕಾಯಾಗಳೂ ಉಿಂಟಾಗಭವಿಂರ್ೆ ನನು ಕೆೈಚಾಚಭತಿುರಭವಲಿಲ 
ನನು ದಾಸರಭ ನನು ವಾಕಯವನಭು ಧ್ೆೈಯಾದಿಂದ್ ಹೆೇಳುವ ಹಾಗೆ 
ಅನಭಗಾಹಿಸಭ ಅಿಂದ್ರಭ.  

ಹಿೇಗೆ ಪ್ಾಾರ್ಾನೆ ಮಾಡಿದ್ ಮೆೇಲೆ ಅವರಭ ಕೂಡಿದ್ದ ಸಥಳವು ನಡಭಗಿತಭ, 
ಅವರೆಲಲರಭ ಪವಿರ್ಾಾತಮ ಭರತರಾಗಿ ದೆೇವರ ವಾಕಯವನಭು 
ಧ್ೆೈಯಾದಿಂದ್ ಹೆೇಳುವವರಾದ್ರಭ.  

ಯೆೇಸುವಿನ ಹ ಸರನುು ಅಧಿಕಾರದಿಿಂದ ಹ ೇಳಿರ. ಆತನ ಹ ಸರನಲಿಲ 
ಗುಣವಾಗಲಿ ಎಿಂದು ಹ ೇಳಿರ. 

ಅಸಾಸಥರ್ೆಯ ಆತಮಗಳಿಗೆ ನಭಡಿಯಿರ 

ರ ೂೇಗಿಗಳಿಗ  ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕ ಯ ಸ ೇವ ಯನುು ಮಾಡುವಾಗ, 

ಕ ೈಗಳನುಡುವುದರ ಮೂಲ್ಕ ಶಕ್ತುಯು ಹರಡುತುದ . ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ 

ನಾವು ಮಾತನಾಡುವ ಮಾತುಗಳಿಿಂದ ನಿಂಬ್ಲಕ ಯು 
ಬ್ಲಡುಗಡ ಗ ೂಳಳುತುದ . 

ಅನ ೇಕ ರ ೂೇಗಗಳಳ ದ ೇಹಕ ಿ ಅಿಂಟಿಕ ೂಿಂಡಿರುವ ಅಸವಸಾತ್ ಯ 

ದುರಾತಮಗಳಿಿಂದ ಉಿಂಟಾಗುತುವ . 

ಲೂಕ 13:11,16 ಅಲಿಲ ಹದನೆಿಂಟಭ ವರಭಷಗಳಿಿಂದ್ ದೆವಾ ಬಡಿದ್ಭ 
ಮೆೈಯಲಿಲ ರೊೇಗವುಳು ಒಬಬ ಸಿರೇಯಭ ಇದ್ದಳು. ಆಕೆಯಭ ನಡಭ ಬೊಗಿಿ 
ಹೊೇಗಿ ಸಾಲಪವಾದ್ರೂ ಮೆೈಯನಭು ಮೆೇಲಕೆಕ ಎತುಲಾರದೆ ಇದ್ದಳು. 

ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹದನೆಿಂಟಭ ವರಭಷಗಳ ತನಕ ಸೆೈರ್ಾನನಭ ಕಟ್ಟಿ 
ಹಾಕ್ತದ್ದವಳೂ ಅಬಾಹಾಮ್ನ ವಿಂಶದ್ವಳೂ ಆಗಿರಭವ ಈಕೆಯನಭು 
ಸಬಬತ್ ದನದ್ಲಿಲ ಈ ಕಟ್ಟಿನೊಳಗಿಿಂದ್ ಬಿಡಿಸಬಾರದೊೇ ಎಿಂದ್ಭ 
ಉತುರ ಕೊಟಿನಭ. 

ಯೆೇಸು ರ ೂೇಗವನುು ಬಿಂಧನ ಎಿಂದು ಕರ ದನು. ಯೆೇಸು ರ ೂೇಗದ 

ದುರಾತಮವನುು ಓಡಿಸ್ದನು ಮತುು ಸ್ರೇಯು ಗುಣವಾದಳಳ. 
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 ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗದ ರ ೂೇಗಗಳಳ 

ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗದ ರ ೂೇಗಗಳಳ ಎಿಂದು ವ ೈದಯಕ್ತೇಯ ವಿಜ್ಞಾನವು 
ಕರ ಯುವ ರ ೂೇಗಗಳಳ ಅಸವಸಾತ್ ಯ ಆತಮಗಳಿಿಂದ ಉಿಂಟಾಗುತುವ . 
ಇಿಂಥ ಸ್ಾತಿಗಳಲಿಲ ಸ ೇವ ಮಾಡುವಾಗ, ಅಸವಸಾತ್ ಯ ಆತಮಕ ಿ 
ನುಡಿಯಿರ ಅಥವಾ ರ ೂೇಗದ ನದಿಿಷ್ು ಹ ಸರನಿಂದ ಅವುಗಳನುು 
ಕರ ಯಿರ. 

ಇಿಂದು ಆತಮಗಳಿಿಂದ ಉಿಂಟಾಗುವ “ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗದ ರ ೂೇಗಗಳ" 

ಉದಾಹರಣ ಗಳಳ ಯಾವುವ ಿಂದರ  ಕಾಯನ್ರ, ರಕುಕಾಯನ್ರ ಮತುು 
ಸಿಂಧಿವಾತ. ರ ೂೇಗಗಳನುು ಮತುು ಅಸವಸ ಾಯನುು ಉಿಂಟುಮಾಡುವ 

ಆತಮಗಳ ಕುರತು ಸತಯವ ೇದದಲಿಲ ಉದಾಹರಣ ಗಳಿವ . 

 ಮೂಕತನದ ಆತಮ 

ಮ್ರ್ಾುಯ 9:32 ಅವರಭ ಹೊರಟಭಹೊೇಗಭತಿುರಭವಾಗ ದೆವಾಹಿಡಿದ್ 

ಒಬಬ ಮ್ೂಕನನಭು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಕರತಿಂದ್ರಭ. 

 ಕ್ತವುಡತನದ ಆತಮ 

ಮಾಕಾ 9:25 ಆಗ ಯೆೇಸಭ ಜನರ ಗಭಿಂಪು ಓಡಿಬರಭವದ್ನಭು ಕಿಂಡಭ 
ಆ ದೆವಾವನಭು ಗದ್ರಸಿ ಎಲೆೈ, ಕ್ತವುಡಾದ್ ಮ್ೂಗದೆವಾವೆೇ, ಇವನನಭು 
ಬಿಟಭಿ ಹೊೇಗಭ; ಇನಭು ಮ್ಭಿಂದೆ ಹಿಡಿಯ ಬೆೇಡವೆಿಂದ್ಭ ನಾನಭ ನನಗೆ 
ಅಪಪಣೆಕೊಡಭರ್ೆುೇನೆ ಅಿಂದ್ನಭ. 

 ಹುಚುುತನದ ಆತಮ 

ಮ್ರ್ಾುಯ 17:15,18 ಸಾಾಮಿೇ ನನು ಮ್ಗನನಭು ಕರಭಣಿಸಭ ಅವನಭ 
ಮ್ೂರ್ಾಾರೊೇಗದಿಂದ್ ಬಹಳ ಕಷಿಪಡಭತಿುದಾದನೆ. ಆಗಾಗೆಿ 
ಬೆಿಂಕ್ತಯಲಿಲಯೂ ಆಗಾಗೆಿ ನೇರನಲಿಲಯೂ ಬಿೇಳುತಿುರಭವನಭ. ಯೆೇಸಭ 
ಅವನನಭು ಗದ್ರಸಲಭ ದೆವಾ ಅವನನಭು ಬಿಟಭಿಹೊೇಯಿತಭ. ಆ ಕ್ಷಣವೆೇ 
ಆ ಹಭಡಭಗನಗೆ ಸಾಸಥವಾಯಿತಭ. 

 ಕುರುಡುತನದ ಆತಮ 

ಮ್ರ್ಾುಯ 12:22 ದೆವಾ ಹಿಡಿದ್ ಕಭರಭಡನೂ ಮ್ೂಕನೂ ಆಗಿರಭವ 

ಒಬಬನನಭು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಕರತಿಂದ್ರಭ. ಆಲನಭ ಅವನನಭು 
ಸಾಸಥಮಾಡಲಭ ಆ ಮ್ೂಕನಗೆ ಬಾಯಿ ಕಣಭು ಎರಡೂ ಬಿಂದ್ವು. 

ಕಟ್ಟಿಹಾಕಭವುದ್ಭ ಮ್ತಭು ಬಿಚಭಿವುದ್ಭ 
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ಕಟುುವ ಮತುು ಬ್ಲಚುುವ ಮೂಲ್ಕ ನಾವು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಸ ೇವ ಯನುು 
ಮಾಡಬ ೇಕು. 

ಮ್ರ್ಾುಯ 16:19 ಪರಲೊೇಕ ರಾಜಯದ್ ಬಿೇಗದ್ ಕೆೈಗಳನಭು ನನಗೆ 
ಕೊಡಭವೆನಭ. ಭೂಲೊೇಕದ್ಲಿಲ ನೇನಭ ಯಾವುದ್ನಭು ಕಟಭಿತಿುೇಯೇ 
ಅದ್ಭ ಪರಲೊೇಕದ್ಲಿಲಯೂ ಕಟಭಿವದ್ಭ. ಮ್ತಭು ಭೂಲೊೇಕದ್ಲಿಲ ನೇನಭ 
ಯಾವುದ್ನಭು ಬಿಚಭಿತಿುೇಯೇ ಅದ್ಭ ಪರಲೊೇಕದ್ಲಿಲಯೂ 

ಬಿಚ್ಚಿರಭವದ್ಭ ಅಿಂದ್ನಭ. 

ಕಟುುವುದು ಎಿಂದರ  ಬಿಂಧನಲಿಲಡುವುದು, ಕಟಿುಹಾಕುವುದು ಅಥವಾ 

ಕಾಯಿಮಾಡುವ ಸಾಮಥಯಿವನುು ಸಾಗಿತಗ ೂಳಿಸುವುದು. ನಾವು 
ಹಿೇಗ  ಹ ೇಳಬಹುದು: 

"ಈ ವಯಕ್ತುಯ ದ ೇಹದಲಿಲ ಕಾಯಿಮಾಡದಿಂತ್  ಸ ೈತ್ಾನನ ೇ  ನಾನು 
ನನುನುು ಬಿಂಧಿಸುತ್ ುೇನ  ..." 

"ಕಾಯನ್ರನ ಆತಮವ ೇ ನಾನು ನನುನುು ಬಿಂಧಿಸುತ್ ುೇನ  ..." 

ಬ್ಲಚುುವುದು ಎಿಂದರ  ರ ೂೇಗದ ಬಿಂಧನದಿಿಂದ ವಯಕ್ತುಯನುು 
ಬ್ಲಡಿಸುವುದು. 

ಲೂಕ 13:12 ಯೆೇಸಭ ಆಕೆಯನಭು ನೊೇಡಿ ಹತಿುರಕೆಕ ಕರೆದ್ಭ ಆಕೆಗೆ 
ಅಮಾಮ ನನಗೆ ರೊೇಗ ಬಿಗಭಗಡೆಯಾಯಿತಭ ಎಿಂದ್ಭ ಹೆೇಳಿ ಆಕೆಯ 

ಮೆೇಲೆ ತನು ಕೆೈಗಳನುಟಿನಭ. 

ಮಾಕಾ 16:17 ಇದ್ಲಲದೆ ನಿಂಬಭವವರಿಂದ್ ಈ ಸೂಚಕಕಾಯಾಗಳು 
ಉಿಂಟಾಗಭವವು. ನನು ಹೆಸರನಭು ಹೆೇಳಿ ದೆವಾಗಳನಭು ಬಿಡಿಸಭವರಭ. 
ಹೊಸ ಭಾಷೆಗಳನಭು ಮಾರ್ಾಡಭವರಭ. 

ಉದಾಹರಣ ಗ , “ಯೆೇಸುವಿನ ಹ ಸರನಲಿಲ, ಕಾಯನ್ರನ ಆತಮವ ೇ 
ಅವನನುು ಬ್ಲಟುುಹ ೂೇಗು” ಎಿಂದು ನಾವು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಬಹುದು. 

ಸೃಷ್ಟಿಶಿೇಲ ಅದ್ಭುತಗಳು 

ಸೃಷುಶ್ಚೇಲ್ ಆದುುತಗಳಳ ಯೆೇಸುವಿನ ಸ ೇವ ಯ ಪಾಮುಖ 

ಭಾಗವಾಗಿದಾವು, ಮತುು "ನಾನು ಮಾಡುವ ಕ್ತಾಯೆಗಳನುು ನೇವು ಸಹ 

ಮಾಡಬ ೇಕು" ಎಿಂದು ಆತನು ಹ ೇಳಿದನು. 

ಯೆೇಸು ಕ ೈ ಬತಿುಹ ೂೇಗಿದ ಮನುಷ್ಯನಗ  ಸೃಷುಶ್ಚೇಲ್ ಅದುುತವು 
ಉಿಂಟಾಗುವಿಂತ್  ನುಡಿದನು. 
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ಮಾಕಾ 3:1,3,5 ಇನೊುಿಂದ್ಭ ಸಮ್ಯದ್ಲಿಲ ಯೆೇಸಭ ಸಭಾಮ್ಿಂದರಕೆಕ 
ಹೊೇದಾಗ ಅಲಿಲ ಕೆೈಬತಿುಹೊೇದ್ವನೊಬಬನದ್ದನಭ. 

ಆತನಭ ಕೆೈಬತಿುದ್ದವನಗೆ– ಎದ್ಭದ ನಡಭವೆ ಬಾ ಎಿಂದ್ಭ ಹೆೇಳಿ,  

ಆ ಮ್ನಭಷಯನಗೆ–ನನು ಕೆೈಚಾಚಭ ಎಿಂದ್ಭ ಹೆೇಳಿದ್ನಭ. ಅವನಭ ಕೆೈ 
ಚಾಚ್ಚದ್ನಭ; ಅವನ ಕೆೈ ವಾಸಿಯಾಯಿತಭ. 

ಕ ಲ್ವು ಜನರು ಶಸರಚಿಕ್ತತ್ ್, ಅಪಘಾತಗಳ, ಕ್ಷಿೇಣಿಸುವ ರ ೂೇಗಗಳ 

ಅಥವಾ ಜನಮ ದ ೂೇಷ್ಗಳ ನಮಿತುವಾಗಿ ಅವರ ದ ೇಹದ 

ಅಿಂಗಾಿಂಗಗಳನುು ಕಳ ದುಕ ೂಿಂಡಿರುತ್ಾುರ . ಕಳ ದುಕ ೂಿಂಡಿರುವ 

ದ ೇಹದ ಭಾಗವು ಪುನಃಸಾಾಪಿಸಲ್ಾಡುವಿಂತ್  ಅದಕ ಿ ನುಡಿಯುವ 

ಮತುು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ ನಾವು ಯೆೇಸುವಿನಿಂತ್  ಸೃಷುಶ್ಚೇಲ್ 

ಅದುುತಗಳನುು ಮಾಡಲ್ು ನಮಮ ನಿಂಬ್ಲಕ ಯನುು 
ಬ್ಲಡುಗಡ ಗ ೂಳಿುಸಬಹುದು. 

ಮಾಕಾ 11:23 ನಮ್ಗೆ ಸತಯವಾಗಿ ಹೆೇಳುರ್ೆುೇನೆ. ಯಾವನಾದ್ರೂ 

ಈ ಬೆಟಿಕೆಕ ನೇನಭ ಕ್ತತಭುಕೊಿಂಡಭ ಹೊೇಗಿ ಸಮ್ಭದ್ಾದ್ಲಿಲ ಬಿೇಳು ಎಿಂದ್ಭ 
ಹೆೇಳಿ ತನು ಮ್ನಸಿಸನಲಿಲ ಸಿಂಶಯಪಡದೆ ರ್ಾನಭ ಹೆೇಳಿದ್ಭದ 
ಆಗಭವದೆಿಂದ್ಭ ನಿಂಬಿದ್ರೆ ಅವನಭ ಹೆೇಳಿದ್ಿಂರ್ೆಯೆೇ ಆಗಭವದ್ಭ. 

ದೆೇವರಭ ಅನಚೆೆಯಭಳುವನಲಲ  

ರ ೂೇಗದಿಿಂದ ಸವಸಾರಾಗಲ್ು ಇಷ್ುಪಡದ ದ ೇವರನುು ನಾವು 
ಬ ೇಡಿಕ ೂಳಳುತಿುದ ಾೇವೊೇ ಎಿಂಬಿಂತ್  ನಾವು ಅನ ೇಕ ವಷ್ಿಗಳಿಿಂದ 

ಪ್ಾಾರ್ಥಿಸುತಿುದ ಾೇವ . ಈ ವಚನವು ನಾವು ಪ್ಾಾಥಿನ  ಮಾಡಬ ೇಕ ಿಂದು 
ಹ ೇಳಳವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹ ೇಳಬ ೇಕ ಿಂದು ಅದು ಹ ೇಳಳತುದ . ಯೆೇಸು 
ಶತುಾಗಳ ಸಕಲ್ ಶಕ್ತುಯ ಮೇಲ  ನಮಗ  ಅಧಿಕಾರವನುು ಕ ೂಟಿುದಾಾನ . 
ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ  ದ ೂರ ತನ ಮಾಡಲ್ು ನಾವು 
ಸೃಷುಸಲ್ಾಟುರಾಗಿದ ಾೇವ . ಈಗ, ನಾವು ಧ ೈಯಿದಿಿಂದ ಯೆೇಸುವಿನ 

ಕ್ತಾಯೆಗಳನುು ಮಾಡಬ ೇಕು. ನಾವು ರ ೂೇಗಿಗಳನುು ಗುಣಪಡಿಸಬ ೇಕು 
ಎಿಂದು ಯೆೇಸು ಹ ೇಳಿದಾಾನ . ಅದನುು ಮಾಡಲ್ು ನಾವು ಆತನನುು 
ಬ ೇಡಿಕ ೂಳುಬ ೇಕ ಿಂದು ಆತನು ಹ ೇಳಲಿಲ್ಲ. 

ಮ್ರ್ಾುಯ 10:8 ರೊೇಗಿಗಳನಭು ಸಾಸಥಮಾಡಿರ. ಸತುವರನಭು 
ಬದ್ಭಕ್ತಸಿರ. ಕಭಷಠಹತಿುದ್ವರನಭು ಶಭದ್ದಮಾಡಿರ. ದೆವಾಗಳನಭು 
ಬಿಡಿಸಿರ. ಉಚ್ಚತವಾಗಿ ಹೊಿಂದದದರ ಉಚ್ಚತವಾಗಿ ಕೊಡಿರ. 
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ಪರಸ್ಾತಿ ಎಷ್ ುೇ ಅಸಾಧಯವ ಿಂದು ತ್ ೂೇರದರೂ, “ದ ೇವರಗ  ಎಲ್ಲವೂ 

ಸಾಧಯ” ಮತುು “ನಿಂಬುವವನಗ  ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧಯ” ಎಿಂದು ನಮಗ  
ತಿಳಿದಿದ . 

ಯಾರಾದರೂ ನಮಮ ಬಳಿಗ  ಬಿಂದು ಸೃಷುಶ್ಚೇಲ್ ಅದುುತದ 

ಅಗತಯತ್ ಯು ನನಗಿದ  ಎಿಂದಾಗ ನಾವು ಕೂಡಲ ೇ, “ಓಹ್, ಅದು 
ದ ೇವರಗ  ಸುಲ್ಭ!” ಎಿಂದು ಹ ೇಳಬ ೇಕು. 

ಮಹತ್ಾಿಯಿವನುು ಮಾಡುವುದಕ ಿ, ವಾಕಯವನುು ಕ ೇಳಳವುದರ 

ಮೂಲ್ಕ ವೃದಿಧಯಾಗಿರುವ ನಮಮ ನಿಂಬ್ಲಕ ಗಿಿಂತ ಹ ಚಾುದ 

ನಿಂಬ್ಲಕ ಯು ನಮಗ  ಬ ೇಕಾದಾಗ, ನಾವು ಪವಿತ್ಾಾತಮನಗ  
ಸೂಕ್ಷಮವಾಗಿ ಪಾತಿಕ್ತಾಯಿಸಬ ೇಕು. ಸೃಷುಶ್ಚೇಲ್ ಅದುುತವು ನಡ ಯುವ 

ಸಮಯ ಅದಾಗಿದಾರ , ದ ೇವರು ನಮಗ  ವಿದಾಯ ವಾಕಯವನುು 
ದಯಪ್ಾಲಿಸುತ್ಾುನ  ಮತುು ನಾವು ಸ ೇವ ಮಾಡುವುದಕ್ತಿಿಂತ 

ಮೊದಲ ೇ ಅದುುತವು ನಡ ಯುವುದನುು ನಾವು ಕಾಣುತ್ ುೇವ . 
ನಿಂಬ್ಲಕ ಯ ವರವು ಬ್ಲಡುಗಡ ಯಾಗುತುದ  ಮತುು ನಾವು 
ಧ ೈಯಿದಿಿಂದ ಬ ಟುಕ ಿ ಹ ೇಳಳತ್ ುೇವ .  

ಮ್ರ್ಾುಯ 17:20 ಆತನಭ ಅವರಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಂಬಿಕೆ 
ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರಭವದ್ರಿಂದ್ಲೆೇ ಆಗಲಿಲಲ ನಮ್ಗೆ ಸತಯವಾಗಿ 

ಹೆೇಳುರ್ೆುೇನೆ. ಸಾಸಿವೆೇ ಕಾಳಷಭಿ ನಿಂಬಿಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇರಭವದಾದ್ರೆ. 
ನೇವು ಈ ಬೆಟಿಕೆಕ – ಇಲಿಲಿಂದ್ ಅಲಿಲಗೆ ಹೊೇಗಭ ಎಿಂದ್ಭ ಹೆೇಳಿದ್ರೂ 

ಅದ್ಭ ಹೊೇಗಭವದ್ಭ ಮ್ತಭು ನಮ್ಮ ಕೆೈಯಿಿಂದಾಗದ್ಿಂರ್ದ್ಭ ಒಿಂದ್ೂ 

ಇರಭವದಲಲ ಅಿಂದ್ನಭ. 

ನಾವು ಅಧಿಕಾರದಿಿಂದ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ದ ೇಹವು ಸಹಜ ಸ್ಾತಿಗ  
ಮರಳಲ್ು ನಾವು ಧ ೈಯಿದಿಿಂದ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಬ ೇಕು. ನಾವು ಹಿೇಗ  
ಹ ೇಳಬಹುದು: 

"ಈ ದ ೇಹದಲಿಲ ಹ ೂಸ ಹೃದಯ ಉಿಂಟಾಗಲಿ ಎಿಂದು ನಾನು 
ಹ ೇಳಳತ್ ುೇನ !" 

"ಈ ಬ ರಳಳಗಳಳ ಬ ಳ ಯಲಿ ಎಿಂದು ನಾನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ ುೇನ !" 

ಯೆೇಸು ಆತನ ಮಹತ್ಾಿಯಿ ಮಾಡುವ ಸ ೇವ ಯಲಿಲ ಧ ೈಯಿವಾಗಿ 

ಮತುು ಬಲ್ಯುತವಾಗಿ ಮಾತ್ಾಡಿದನು. 
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ಅಪೊಸುಲರ ಕೃತಯಗಳು 14:8-10 ಲಭಸರದೊಳಗೆ ಕಾಲಭಗಳಲಿಲ 
ಬಲವಿಲಲದ್ ಒಬಬ ಮ್ನಭಷಯನಭ ಕೂತಿದ್ದನಭ. ಅವನಭ ಹಭಟಭಿ 
ಕಭಿಂಟನಾಗಿದ್ಭದ ಎಿಂದಗೂ ನಡೆಯದೆ ಇದ್ದವನಭ. ಪ್ೌಲನಭ ಆಡಭವ 

ಮಾತಭಗಳನಭು ಅವನಭ ಕ್ತವಿಗೊಟಭಿ ಕೆೇಳುತಿುದ್ದನಭ. ಪ್ೌಲನಭ 
ಅವನನಭು ಸಿಥರವಾಗಿ ನೊೇಡಿ ವಾಸಿಯಾಗಭವದ್ಕೆಕ ಬೆೇಕಾದ್ 

ನಿಂಬಿಕೆಯಭ ಅವನಲಿಲ ಉಿಂಟೆಿಂದ್ಭ ತಿಳಿದ್ಭ - ನನು ಕಾಲೂರ ನೆಟಿಗೆ 
ನಿಂತಭಕೊೇ ಎಿಂದ್ಭ ಮ್ಹಾಧವನಯಿಿಂದ್ ಹೆೇಳಿದ್ನಭ. ಕೂಡಲೆ ಆ 

ಮ್ನಭಷಯನಭ ಹಾರ ನಡೆದಾಡಿದ್ನಭ. 

ವಾಕಯವನಭು ನಭಡಿಯಭವುದ್ಭ 

ದ ೇವರ ವಾಕಯವನುು ನುಡಿಯುವಿಂಥದುಾ ರ ೂೇಗಿಗಳಿಗ  
ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕ ಯ ಸ ೇವ ಯನುು ಮಾಡುವ ಶಕ್ತುಯುತವಾದ 

ಮತ್ ೂುಿಂದು ರೇತಿಯಾಗಿದ . ಯೆೇಸು ತ್ಾನು ಕಿಂಡದಾರಲಿಲಯೆೇ 
ನಿಂಬ್ಲಕ ಯ ಅತುಯತುಮವಾದ ಮಾದರಯು, ಪ್ಾಶವಿವಾಯದಿಿಂದ 

ಬಳಲ್ುತಿುದ ಮತುು ಘೂೇರವಾದ ಯಾತನ ಯನುು ಅನುಭವಿಸುತಿುದಾ 
ಆಳಿನ ಯಜಮಾನನಾದ ಶತ್ಾಧಿಪತಿಯು ಅತುಯತುಮವಾದ 

ಮಾದರಯಾಗಿದಾಾನ  ಎಿಂದು ಹ ೇಳಿದನು. 

ಶತ್ಾಧಿಪತಿಯು ಯೆೇಸುವಿಗ , “ಒಿಂದು ಮಾತು ಹ ೇಳಿದರ  ಸಾಕು, 
ನನು ಆಳಳ ಗುಣವಾಗುವನು!” ಎಿಂದು ಹ ೇಳಿದನು 

ನಾವು ನಮಮ ಸಿಂದ ೇಹಗಳನುು ಅಥವಾ ನಮಮ ಭಾವನ ಗಳನುು 
ಹ ೇಳದಿರುವುದು, ಅದಕ ಿ ಬದಲಿಗ  ನಾವು ವಾಕಯವನುು ಮಾತಾವ ೇ 
ಹ ೇಳವಿಂಥದುಾ ಮುಖಯವಾದದುಾ ಆಗಿದ . ನಾವು ವಾಕಯವನುು 
ಹ ೇಳಳವಾಗ, ಆ ವಾಕಯವು ಆ ವಯಕ್ತುಯ ಜ್ೇವನದಲಿಲ 
ಕ್ತಾಯೆಮಾಡುವಿಂತ್  ನಾವು ಅದನುು ಕಳಳಹಿಸುತ್ ುೇವ . 

ಕ್ತೇತಾನೆಗಳು 107:20 ಆತನಭ (ದ್ೂತನನೊುೇ ಎಿಂಬಿಂರ್ೆ) ತನು 
ವಾಕಯವನಭು ಕಳುಹಿಸಿ ಅವರನಭು ಗಭಣಪಡಿಸಿದ್ನಭ; ಸಮಾಧಿಗೆ 
ಸೆೇರದ್ಿಂರ್ೆ ಮಾಡಿದ್ನಭ. 

ನಾವು ಮಾತನಾಡುವ ವಾಕಯಗಳಿಗ , ನಾಶಪಡಿಸುವ ಅಥವಾ 

ಜ್ೇವವನುು ಮತುು ಆರ ೂೇಗಯವನುು ಉಿಂಟುಮಾಡುವ ಶಕ್ತುಯಿದ . 

ಜ್ಞಾನೊೇಕ್ತು 18:21 ಜ್ೇವ ಮ್ರಣಗಳು ನಾಲಿಗೆಯ ವಶ, 

ವಚನಪಿಾಯರಭ ಅದ್ರ ಫಲವನಭು ಅನಭಭವಿಸಭವರಭ. 
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ನಾವು ದ ೇವರ ವಾಕಯವನುು ವಯಕ್ತುಯ ಜ್ೇವನದಲಿಲ ಕ್ತಾಯೆಮಾಡುವಿಂತ್  
ಕಳಳಹಿಸ್ದಾಗ, ನಾವು ಮಹತ್ಾಿಯಿಗಳನುು ಕಾಣುವ ವು. 

ಯೆಶ್ಾಯ 55:11 ಸಭಮ್ಮನೆ ಹಿಿಂದರಭಗಭವದಲಲವೇ ಹಾಗೆಯೆೇ ನನು 
ಬಾಯಿಿಂದ್ ಹೊರಟ ಮಾತಭ ನನು ಇಷಾಿರ್ಾವನಭು ನೆರವೆೇರಸಿ 

ನಾನಭ ಉದೆದೇಶಿಸಿದ್ದನಭು ಕೆೈಗೂಡಿಸಿದ್ ಹೊರತಭ ನನು ಕಡೆಗೆ 
ವಯರ್ಾವಾಗಿ ಹಿಿಂದರಭಗಭವದಲಲ. 

ದೆೇವರ ವಾಕಯಕಕನಭಸಾರವಾಗಿ ಕಾಯಾಮಾಡಭವುದ್ಭ 

ಯೆೇಸು, “ನನು ತಿಂದ ಯು ಮಾಡುವುದನುು ಕಿಂಡು ನಾನು ಅದನ ುೇ 
ಮಾಡುತ್ ುೇನ ” ಎಿಂದು ಹ ೇಳಿದನು. 

ನಾವೂ ಸಹ ಪವಿತ್ಾಾತಮನಗ  ಸೂಕ್ಷಮವಾಗಿ ಪಾತಿಕ್ತಾಯಿಸಬ ೇಕು 
ತದನಿಂತರ ಆತನು ನಮಗ  ತ್ ೂೇರಸ್ದ ಕಾಯಿವನುು 
ಧ ೈಯಿದಿಿಂದ ಮಾಡಬ ೇಕು. ಪರಣಾಮಕಾರಯಾದ 

ಅದುುತಕರವಾದ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯಲಿಲ ಹ ೇಡಿತನಕ ಿ ಅಥವಾ 

ಭಯಕ ಿ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

2 ತಿಮೊಥೆ 1:7 ದೆೇವರಭ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಭವ ಆತಮವು ಬಲ ಪಿಾೇತಿ 

ಶಿಕ್ಷಣಗಳ ಆತಮವೆೇ ಹೊರತಭ ಹೆೇಡಿತನದ್ ಆತಮವಲಲ. 

ನಾವು ಮೂಖಿರಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕ ೂಳಳುವುದಕ ಿ ಅಥವಾ ನಮಮ 
ಪಾಖಾಯತಿಯನುು ಕಳ ದುಕ ೂಳಳುವುದಕ ಿ ಭಯಪಡಬಾರದು. 
ಯೆೇಸುವಿಗ  ಪಾಖಾಯತಿಯು ಬ ೇಕಾಗಿಲ್ಲದಿದಾರ , ನಾವು ನಮಮ ಬಗ  ೆ
ಯೇಚಿಸಬ ೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 

ಫಿಲಿಪಿಪ 2:7 ... ತನುನಭು ಬರದ್ಭ ಮಾಡಿಕೊಿಂಡಭ ದಾಸನ ರೂಪವನಭು 
ಧರಸಿಕೊಿಂಡಭ ಮ್ನಭಷಯರಗೆ ಸದ್ೃಶನಾದ್ನಭ. 

ಸ ೈತ್ಾನನು ನಮಮ ಮನಸ್್ನಲಿಲ, “ನೇವು ಯಾರಗಾದರೂ 

ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕ ಯ ಸ ೇವ ಯನುು ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು 
ಗುಣವಾಗದಿದಾರ  ಏನು ಮಾಡುವಿರ? ನೇವು ಮೂಖಿರಾಗಿ 

ಕಾಣಲ್ಾಡುವುದಿಲ್ಲವ ೇ?” ಎಿಂಬಿಂಥ ಆಲ ೂೇಚನ ಯನುು ತಿಂದಹಾಕಲ್ು 
ಪಾಯತಿುಸುತ್ಾುನ . 

ಆದರ , ನಾವು, “ಯೆೇಸು ಅದನುು ಹ ೇಳಿದಾಾನ . ನಾನು ಅದನುು 
ನಿಂಬುತ್ ುೇನ . ಆದಾರಿಂದ ನಾನು ಯೆೇಸುವಿನ ಮಾತುಗಳಿಗ  
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ವಿಧ ೇಯನಾಗಲ್ು ನಧಿರಸ್ದ ಾೇನ ” ಎಿಂದು ಧ ೈಯಿದಿಿಂದ 

ಹ ೇಳಬ ೇಕು. 

ಮಾಕಾ 16:18 ಅವರಭ ರೊೇಗಿಗಳ ಮೆೇಲೆ ಕೆೈಯಿಟಿರೆ ಇವರಗೆ 
ಗಭಣವಾಗಭವದ್ಭ ಎಿಂದ್ಭ ಹೆೇಳಿದ್ನಭ. 

ದ ೇವರ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತುಯನುು ನಾವು ವಯಕ್ತುಯ ದ ೇಹದಲಿಲ  
ಹರಯಬ್ಲಟು ಕೂಡಲ ೇ, ಅವರು ಅವರ ನಿಂಬ್ಲಕ ಯನುು 
ಕಾಯಿರೂಪಕ ಿ ತರುವಿಂತ್  ನಾವು ಮಾಡಬ ೇಕು. ಅವರು ಮೊದಲ್ು 
ಮಾಡಲಾಗದಿಂಥದಾನುು ಈಗ ಮಾಡಲ್ು - ವಾಕಯಕಿನುಸಾರವಾಗಿ 

ಧ ೈಯಿದಿಿಂದ ಕಾಯಿಮಾಡಲ್ು ನಾವು ಅವರಗ  ಹ ೇಳಬ ೇಕು. 

"ಕ ಳ ಬಾಗಿ ನಮಮ ಕಾಲ ಬರಳಳಗಳನುು ಮುಟಿುನ ೂೇಡಿರ!" 

"ಆ ಕಡ  ಈ ಕಡ  ತಿರುಗಿರ ಮತುು ನಮಮ ದ ೇಹವನುು 
ಪರೇಕ್ಷಿಸ್ಕ ೂಳಿುರ!" 

“ನ ೂೇವು ಹ ೂೇಗಿದಿಾಯಾ?” ಎಿಂದು ನಿಂಬ್ಲಕ ಯಿಿಂದ ಕ ೇಳಿರ. 

ಕ ೈ ಬತಿುಹ ೂೇಗಿದಾ ಮನುಷ್ಯನಗ  ಯೆೇಸು, “ನನು ಕ ೈಯನುು ಚಾಚು!” 

ಎಿಂದು ಹ ೇಳಿದನು. ಆತನು ಕುಿಂಟನಗ , “ನನು ಹಾಸ್ಗ ಯನುು 
ಎತಿುಕ ೂಿಂಡು ನಡ !” ಎಿಂದು ಹ ೇಳಿದನು. 

ಆತಮಭರತ ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಾದ ನಮಮಲಿಲ, ಯೆೇಸುವಿನಲಿಲದಾ ಅದ ೇ 
ಗುಣಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತುಯಿದ . ನಾವು ರ ೂೇಗಿಗಳ ಮೇಲ  ಕ ೈಯಿಡುವಾಗ, 

ನಾವು ನಿಂಬ್ಲಕ ಯಿಿಂದ ಪವಿತ್ಾಾತಮನ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತುಯನುು 
ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕ ಯ ಅಗತಯವಿರುವವರ ದ ೇಹದಲಿಲ ಹರಯಬ್ಲಡುತ್ ುೇವ . 
ನಾವು ಧ ೈಯಿದಿಿಂದ ಯೆೇಸುವಿನ ಹ ಸರನುು ಹ ೇಳಳವಾಗ, ರ ೂೇಗದ 

ಆತಮಗಳನುು ಬ್ಲಡಿಸುವಾಗ ಮತುು ಜನರಲಿಲ ಸೃಷುಶ್ಚೇಲ್ ಅದುುತಗಳಳ 
ನಡ ಯುವಿಂತ್  ಹ ೇಳಳವಾಗ, ದ ೇವರು ಗುಣಪಡಿಸುವ 

ಮಹತ್ಾಿಯಿಗಳ ಮೂಲ್ಕ ತನು ವಾಕಯವನುು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ಾುನ . 
ಜನರು ಗುಣವಾದಾಗಲ ಲಾಲ ದ ೇವರ ವಾಕಯವು ದೃಢವಾಗುತ್ಾು 
ಹ ೂೇಗುತುದ  ಮತುು ಜನರು ಯೆೇಸುವನುು ತಿಳಿದುಕ ೂಳಳುತ್ಾುರ . 

ದ ೇವರು ಸಭ ಯಲಿಲ ಅದುುತಕರವಾದ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯನುು 
ಪುನಃಸಾಾಪಿಸುತಿುದಾಾನ , ಮತುು ಅಪೊಸುಲ್ರ ಕೃತಯಗಳ ಪುಸುಕದಲಿಲ 
ಬರ ಯಲ್ಾಟಿುರುವಿಂತ್ ಯೆೇ ನಾವು ಮತ್ ೂುಮಮ ರ ೂೇಮಾಿಂಚಕಾರ 

ದಿನಗಳಲಿಲ ಜ್ೇವಿಸುತಿುದ ಾೇವ . 
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ಟ್ಟಪಪಣಿ: ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕ ಯ ವಿಷ್ಯದ ಕುರತು ಆಳವಾಗಿ 

ಕಲಿಯುವುದಕಾಿಗಿ, ಎ.ಎಲ್ ಮತುು ಜಾಯ್ಸ್ ಗಿಲ್ ರವರ 

ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕ ಗಾಗಿ ದ ೇವರ ಒದಗಿಸುವಿಕ  ಎಿಂಬ ಪುಸುಕವನುು ಓದಿರ 

ಪರಾಮ್ಶ್ೆಾಗಾಗಿರಭವ ಪಾಶ್ೆುಗಳು 

1. ನಮೊಮಳಗಿರುವ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತುಯು ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕ ಯ ಅಗತಯವಿರುವ ಇತರರ ೂಳಕ ಿ ಪಾವಹಿಸುವಿಂತ್ , 
ನಾವು ಅದನುು ಹ ೇಗ  ಬ್ಲಡುಗಡ  ಮಾಡಬಹುದು? 

 

 

2. ದ ೇವರ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತುಯು ಬ್ಲಡುಗಡ ಯಾಗುವಿಂತ್  ಹ ೇಳಳವುದಕ್ತಿರುವ ನಾಲ್ುಿ ರೇತಿಗಳನುು ಪಟಿುಮಾಡಿರ. 

 

 

3. ಸೃಷುಶ್ಚೇಲ್ ಅದುುತದ ಅಗತಯವಿರುವಾಗ ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕ ಯ ಸ ೇವ ಯನುು ನಾವು ಹ ೇಗ  ಮಾಡಬ ೇಕು? 

 

 

4. ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕ ಯ ಅಗತಯವಿರುವ ಜನರ ನಿಂಬ್ಲಕ ಯನುು ಅವರು ಕಾಯಿರೂಪಕ ಿ ತರುವಿಂತ್  ಮಾಡಲ್ು ನಾವು 
ಅವರಗ  ಹ ೇಗ  ಸೂಚನ  ಕ ೂಡಬ ೇಕು. 
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ಪ್ಾಠ ಹನೆುರಡಭ 

ಹಣಕಾಸಭ ಮ್ತಭು ಆದ್ಯಪಾವತಾಕನ ಆತಮ 

ಉಜ್ಜೇವನಕಾಕಗಿ ಹಣಕಾಸಭ 

1990 ರ ದಶಕದಲಿಲ ಬರಲಿರುವ ವಿಶವವಾಯಪಿಯಾದ ಕ ೂಯಿಲಗಾಗಿ 

ಸಭ ಯನುು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಜುಜಗ ೂಳಿಸಲ್ು ಪವಿತ್ಾಾತಮನು 1980 ರ 

ದಶಕದಲಿಲ ಸಮೃದಿಧಗ  ಒತುು ನೇಡಿದನು. 

ವಾಸುವವ ಿಂದರ  ಶ್ ಾೇಷ್ಠ ಆಜ್ಞ ಯನುು ನ ರವ ೇರಸಲ್ು ಶತಕ ೂೇಟಿ 

ಡಾಲ್ರ್ಗಳಳ ಬ ೇಕಾಗುತುದ . ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯ ಶಾಮಗಳಿಗ  ಹಣ 

ಬ ೇಕು – ಮಿಷ್ನ್್ಗಳಳ/ನಯೇಗಗಳಳ ವೃದಿಧಯಾಗಲ್ು ಹಣ ಬ ೇಕು. 

ನಮಮನುು ಸಾಲ್ದಿಿಂದ ಬ್ಲಡಿಸಲ್ು ಮತುು ಈ ಅಿಂತಯಕಾಲ್ದ 

ವಿಶವವಾಯಪಿ ಕ ೂಯಿಲಗಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಮಮನುು ಸಜುಜಗ ೂಳಿಸಲ್ು 
ಪವಿತ್ಾಾತಮನು ಸತಯವ ೇದದಲಿಲ ಸಮೃದಿಧಯ ಕುರತು ಒತಿುಹ ೇಳಿದಾಾನ . 

ಆದ ಸಭೆ 

ಆದಿ ಸಭ ಯವರು ತಮಮ ಬಳಿಯಿದಾದ ಾಲ್ಲವನೂು ಮಾರ ದ ೇವರಗ  
ಕ ೂಟಿುದಾರ ಬಗ ೆ ನಾವು ಕ ೇಳಿದ ಾೇವ . 

ಅಪೊಸುಲರ ಕೃತಯಗಳು 4:32-35 ನಿಂಬಿದ್ದ ಮ್ಿಂಡಲಿಯವರ 

ಹೃದ್ಯವೂ ಪ್ಾಾಣವೂ ಒಿಂದೆೇ ಆಗಿತಭು. ಇದ್ಲಲದೆ ಒಬಬನಾದ್ರೂ 

ತನಗಿದ್ದ ಆಸಿುಯಲಿಲ ಯಾವದೊಿಂದ್ನೂು ಸಾಿಂತವಾದ್ದೆದಿಂದ್ಭ 
ಹೆೇಳಲಿಲಲ. ಎಲಲವೂ ಅವರಗೆ ಹಭದ್ಭವಾಗಿ ಇತಭು. ಮ್ತಭು ಕತಾನಾದ್ 

ಯೆೇಸಭ ಜ್ೇವಿಂತನಾಗಿ ಎದ್ಭದ ಬಿಂದ್ನೆಿಂಬದ್ಕೆಕ ಅಪೊಸುಲರಭ ಬಹಭ 
ಬಲವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೆೇಳುತಿುದ್ದರಭ. ಬಹಳ ದ್ಯವು ಅವರೆಲಲರ ಮೆೇಲೆ 
ಇತಭು. ಅವರಲಿಲ ಕೊರರ್ೆಪಡಭವವನಭ ಒಬಬನೂ ಇರಲಿಲಲ, ಯಾಕಿಂದ್ರೆ 
ಹೊಲಮ್ನೆಗಳಿದ್ದವರಭ ಅವುಗಳನಭು ಮಾರ ಬಿಂದ್ ಕಾಯವನಭು 
ತಿಂದ್ಭ ಅಪೊಸುಲರ ಪ್ಾದ್ಗಳ ಬಳಿಯಲಿಲ ಇಡಭತಿುದ್ದರಭ; ಅದ್ನಭು 
ಪಾತಿಯಬಬನಗೆ ಅವನವನ ಅವಶಯದ್ಿಂರ್ೆ ಹಿಂಚ್ಚ ಕೊಡಭತಿುದ್ದರಭ. 

ಆದಿ ಸಭ ಯಲಿಲ ವಾಯಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿದಾ ಕ ೂಡುವಿಂಥ ಮನ ೂೇಭಾವದ 

ಕುರತು ಈ ಕಥ್ ಯಲಿಲ, “ಕತಿನಾದ ಯೆೇಸು ಜ್ೇವಿಂತನಾಗಿ ಎದುಾ 
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ಬಿಂದನ ಿಂಬದಕ ಿ ಅಪೊಸುಲ್ರು ಬಹು ಬಲ್ವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹ ೇಳಳತಿುದಾರು” 

ಎಿಂಬಿಂಥ ಅತಿ ಮಹತವದ ಮಾತುಗಳನುು ನಾವು ಕಾಣುತ್ ುೇವ ,  

ಬಾನಬಾನಭ, ಮಾದ್ರಯಾಗಿದಾದನೆ 

 ಎಲ್ಲವನೂು ಕ ೂಟುನು - ಬ್ಲತುುವುದು 

ಬಾನಿಬನು ತನಗಿದಾ ಎಲ್ಲವನೂು ಮಾರ ಆ ಹಣವನುು ಅಪೊಸುಲ್ರಗ  
ತಿಂದುಕ ೂಟುನು. ಅವನು ಲ ೂೇಕದ ಸುವಾತಿಿಕರಣಕಾಿಗಿ ಅದನುು 
ಹೂಡಿಕ  ಮಾಡಿದನು. 

ಅಪೊಸುಲರ ಕೃತಯಗಳು 4:36,37 ಈ ಪಾಕಾರ ಮಾಡಿದ್ವರೊಳಗೆ 
ಕಭಪಾದಾೇಪದ್ಲಿಲ ಹಭಟ್ಟಿದ್ ಲೆೇವಿಯನಾಗಿದ್ದ ಯೇಸೆೇಫನೆಿಂಬವನಭ 
ಒಬಬನಭ. ಅವನಗೆ ಅಪೊಸುಲರಭ ಬಾನಾಬ ಅಿಂದ್ರೆ ಧ್ೆೈಯಾದಾಯಕ 

ಎಿಂದ್ಭ ಹೆಸರಟ್ಟಿದ್ದರಭ. ಅವನಭ ತನಗಿದ್ದ ಭೂಮಿಯನಭು ಮಾರ ಬಿಂದ್ 

ಹಣವನಭು ತಿಂದ್ಭ ಅಪೊಸುಲರ ಪ್ಾದ್ಗಳ ಬಳಿಯಲಿಲ ಇಟಿನಭ. 

 ನಿಂಬ್ಲಕ ಯೆಿಂಬ ಫಲ್ವನುು ಕ ೂಯುಯವುದು  

ಅಿಂತಿಯೇಕಯಕ ಿ ಹ ೂೇಗಲ್ು ಬಾನಿಬನನುು ಆರಸ್ಕ ೂಿಂಡಾಗ ನಾವು 
ಮತ್ ು ಅವನ ಕುರತ್ಾಗಿ ಕ ೇಳಳವವರಾಗಿದ ಾೇವ . "ಅವನು 
ಒಳ ುಯವನು, ಪವಿತ್ಾಾತಮಭರತನು ಮತುು ನಿಂಬ್ಲಕ ಯಿಿಂದ 

ತುಿಂಬ್ಲದವನು ಆಗಿದಾನು" ಎಿಂದು ಸತಯವ ೇದವು ಹ ೇಳಳತುದ . 

ಅಪೊಸುಲರ ಕೃತಯಗಳು 11:22-24 ... ಅವರಭ ಬಾನಾಬನನಭು 
ಅಿಂತಿಯೇಕಯಕೆಕ ಕಳುಹಿಸಿದ್ರಭ. ಅವನಭ ಒಳ ುೆಯವನೂ ಪವಿರ್ಾಾತಮ 
ಭರತನೂ ನಿಂಬಿಕೆಯಿಿಂದ್ ತಭಿಂಬಿದ್ವನೂ ಆಗಿದ್ದನಭ. ಆದ್ಕಾರಣ 

ಅಲಿಲಗೆ ಬಿಂದ್ಭ ದೆೇವರ ಕೃಪ್ಾಕಾಯಾವನಭು ನೊೇಡಿದಾಗ 

ಸಿಂರ್ೊೇಷಪಟಭಿ ನೇವು ದ್ೃಢಮ್ನಸಿಸನಿಂದ್ ಕತಾನಲಿಲ ನೆಲೆಗೊಿಂಡಿರಾ 
ಎಿಂದ್ಭ ಅವರೆಲಲರಗೆ ಬಭದಧಹೆೇಳಿದ್ನಭ. 

 ಆತಮಗಳ ಿಂಬ ಫಲ್ವನುು ಕ ೂಯುಯವುದು 

v. 24 ಆಗ ಬಹಭಮ್ಿಂದ ಕತಾನಗೆ ಸೆೇರಕೊಿಂಡರಭ. 

 ಸ ೇವ ಯೆಿಂಬ ಫಲ್ವನುು ಕ ೂಯುಯವುದು 

ಸೌಲ್ನನುು ಕರ ತರಲ್ು ಹ ೂೇದವನು ಬಾನಿಬನಾಗಿದಾನು ಮತುು 
ಅವನು ಅವನನುು ಸ ೇವ ಮಾಡುವುದಕಾಿಗಿ ಕರ ತಿಂದನು. 
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ಬಾನಿಬನು ಮತುು ಸೌಲ್ನು ಅಿಂತಿಯೇಕಯದಲಿಲ ಜನರನುು 
ಶ್ಚಷ್ಯರನಾುಗಿ ಮಾಡುತ್ಾು ಒಿಂದು ವಷ್ಿ ಪೂತಿಿ ಬ ೂೇಧಿಸ್ದರು. 

ಅಪೊಸುಲರ ಕೃತಯಗಳು 11:25,26 ತರಭವಾಯ ಬಾನಾಬನಭ 
ಸೌಲನನಭು ಹಭಡಭಕಭವದ್ಕಾಕಗಿ ರ್ಾಸಾಕೆಕ ಹೊೇಗಿ ಅವನನಭು ಕಿಂಡಭ 
ಅಿಂತಿಯೇಕಯಕೆಕ ಕರೆದ್ಭಕೊಿಂಡಭ ಬಿಂದ್ನಭ. ಆಮೆೇಲೆ ಅವರಭ ಪೂರಾ 

ಒಿಂದ್ಭ ವರಭಷ ಸಭೆಯವರ ಸಿಂಗಡ ಕೂಡಿಯಿದ್ಭದ ಬಹಭ ಜನರಗೆ 
ಉಪದೆೇಶಮಾಡಿದ್ರಭ. ಅಿಂತಿಯೇಕಯದ್ಲಿಲಯೆೇ ಶಿಷಯರಗೆ ಕೆೈಸುರೆಿಂಬ 

ಹೆಸರಭ ಮೊದ್ಲಭ ಬಿಂತಭ. 

 ಅಭಿಷ್ ೇಕವ ಿಂಬ ಫಲ್ವನುು ಕ ೂಯುಯವುದು 

ಪವಿತ್ಾಾತಮನು ಅವರನುು ಕರ ದ ಕ ಲ್ಸಕಾಿಗಿ ಪ್ೌಲ್ ಮತುು 
ಬಾನಿಬರನುು ಪಾತ್ ಯೇಕ್ತಸ್ ಪಾತಿಷಠಸ್ದರು. ಬ ೂೇಧಿಸಲ್ು ಮತುು 
ಪಾಚಾರ ಮಾಡಲ್ು ಅವರನುು ಕಳಳಹಿಸ್ದರು. 

ಅಪೊಸುಲರ ಕೃತಯಗಳು 13:2-5 ಇವರ ಕತಾನನಭು ಸೆೇವಿಸಭರ್ಾು 
ಉಪವಾಸಮಾಡಭರ್ಾು ಇದಾದಗ ಪವಿರ್ಾಾತಮನಭ – ನಾನಭ ಬಾನಾಬ 

ಸೌಲರನಭು ಕರೆದ್ ಕೆಲಸಕಾಕಗಿ ಅವರನಭು ಪಾರ್ೆಯೇಕ್ತಸಿರ ಎಿಂದ್ಭ 
ಹೆೇಳಿದ್ನಭ.  

ಆಗ ಅವರಭ ಉಪವಾಸವಿದ್ಭದ ಪ್ಾಾರ್ಾನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಇಬಬರ ಮೆೇಲೆ 
ಹಸಾುಪಾಣಮಾಡಿ ಅವರನಭು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಿರಭ. ಹಿೇಗೆ ಅವರಭ 
ಪವಿರ್ಾಾತಮನಿಂದ್ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಿಂಡವರಾಗಿ ಸೆಲೂಯಕಯಕೆಕ ಬಿಂದ್ರಭ; 
ಅಲಿಲಿಂದ್ ಸಮ್ಭದ್ಾ ಪಾಯಾಣವಾಗಿ ಕಭಪಾದಾೇಪಕೆಕ ಹೊೇದ್ರಭ. 
ಸೆಲಮಿೇಸಿಗೆ ಸೆೇರದಾಗ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಸಭಾಮ್ಿಂದರಗಳಲಿಲ ದೆೇವರ 

ವಾಕಯವನಭು ಪಾಸಿದಧಪಡಿಸಿದ್ರಭ. ಯೇಹಾನನಭ ಪರಚಾರಕನಾಗಿ 

ಅವರ ಸಿಂಗಡ ಇದ್ದನಭ. 

 ಹಣಕಾಸ್ನ ಫಲ್ವನುು ಕ ೂಯುಯವುದು 

ಬಾನಿಬನು ತನು ಬಳಿಯಿದಾ ಎಲ್ಲವನುು ಕ ೂಟುುಬ್ಲಟು ಸಮಯದಿಿಂದ 

ಇದುವರ ಗೂ ಅವನು ಮತ್ ು ಹಣಕಾಿಗಿ ಕ ಲ್ಸ ಮಾಡಿದಾರ ಕುರತು 
ನಾವು ಕ ೇಳಿಲ್ಲ. ಅವನಗ  ಯಾವುದ ೇ ಆರ್ಥಿಕ ಆದಾಯದ 

ಮೂಲ್ವಿರಲಿಲ್ಲ - ಅವನು ತನು ಬಳಿಯಿದಾ ಎಲ್ಲವನುು ಕತಿನಗ  
ಕ ೂಟಿುದಾನು. ಅವನು ಸುವಾತ್ ಿಗಾಗಿ ಬ್ಲೇಜವನುು ಬ್ಲತುುವುದರಲಿಲ 
ನಿಂಬ್ಲಗಸುನಾಗಿದಾನು. ಬಾನಿಬನು ತನು ಸವಿಂತ ಅದುುತಕರವಾದ 
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ಸ ೇವ ಗಾಗಿ ತ್ಾನು ಬ್ಲತಿುದಾನುು ಹಣಕಾಸ್ನ ಬ್ಲೇಜದ ಫಲ್ವನುು ಈಗ 

ಅವನು ಕ ೂಯುಯತಿುದಾಾನ . ಪವಿತ್ಾಾತಮನಗ  ವಿಧ ೇಯನಾಗಿ 

ಲ ೂೇಕದಾದಯಿಂತ ಹ ೂೇಗಿ ಸುವಾತ್ ಿಯನುು ಸಾರುವುದಕ ಿ 
ಬ ೇಕಾದಷ್ುು ಹಣಕಾಸು ಬಾನಿಬನ ಬಳಿಯಲಿಲತುು. 

ಬಿತಭುವುದ್ರ ಮ್ತಭು ಕೊಯಭಯವುದ್ರ ಕಭರರ್ಾದ್ ನಯಮ್ 

ಬ್ಲತುುವುದರ ಹಾಗೂ ಕ ೂಯುಯವುದರ ಮತುು ಹ ಚಿುನ ಪಾಮಾಣದಲಿಲ 
ಬ್ಲತುುವುದರ ಕುರತ್ಾದ ಲ್ಯಬದಾವಾದ ಚಲ್ನ ಯನುು ನಾವು 
ಅಥಿಮಾಡಿಕ ೂಳುಬ ೇಕ ಿಂದು ದ ೇವರು ಬಯಸುತ್ಾುನ . ಇದು ಆತನು 
ಪಾಪಿಂಚವ ಿಂಬ ಬಟ ುಯಿಂದಿಗ  ಹ ಣ ದಿರುವ ತತವವಾಗಿದ . 

ಲ ೂೇಕದ ಮಿಷ್ನ್್ಗಳಳ/ಸ ೇವಾನಯೇಗಗಳಳ ಖಿಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 

ಒಳ ುಯ ಕಾಯಿವಾಗಿದ . ಮಿಷ್ನ್್ಗಳಲಿಲ/ಸ ೇವಾನಯೇಗಗಳಲಿಲ 
ಬ್ಲತುಲ್ು ನಮಗ  ಹ ೇರಳವಾಗಿ ಇರಬ ೇಕ ಿಂದು ದ ೇವರು ಬಯಸುತ್ಾುನ . 
ಆತಿಮಕವಾಗಿಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯಾಗಲಿ ನಮಮ ಬಳಿ 

ಇಲ್ಲದಿರುವಿಂಥದಾನುು ಬ ೇರ ದಕ ಿ ಕ ೂಡಲ್ು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ತಿಮೊಥೆಯನಗೆ ಕೊಟಿ ಆಜ್ಞೆಗಳು 

ಪ್ೌಲ್ನು ತಿಮೊಥ್ ಯನಗ  ಹಿೇಗ  ಬರ ದನು: 

1 ತಿಮೊಥೆ 6:17-19 ಇಹಲೊೇಕವಿಷಯದ್ಲಿಲ ಐಶಾಯಾವುಳುವರಭ 
ಅಹಿಂಕಾರಗಳಾಗಿರದೆ ಅಸಿಥರವಾದ್ ಐಶಾಯಾದ್ ಮೆೇಲೆ 
ನರೇಕ್ಷೆಯನುಡದೆ ನಮ್ಮ ಅನಭಭೊೇಗಕೊಕೇಸಕರ ನಮ್ಗೆ ಎಲಲವನೂು 
ಹೆೇರಳವಾಗಿ ದ್ಯಪ್ಾಲಿಸಭವ ದೆೇವರ ಮೆೇಲೆ 
ನರೇಕ್ಷೆಯನುಡಬೆೇಕೆಿಂತಲೂ ವಾಸುವವಾದ್ ಜ್ೇವವನಭು 
ಹೊಿಂದ್ಭವದ್ಕೊಕೇಸಕರ, 

 ಬ್ಲತುುವುದು 

ವಚನ 18 ಅವರಭ ಒಳ ುೆೇದ್ನಭು ಮಾಡಭವವರೂ ಸರ್ಾಕಯಾಗಳಲಿಲ 
ಐಶಾಯಾವಿಂತರೂ ದಾನಧಮ್ಾಗಳನಭು ಮಾಡಭವವರೂ 

ಪರೊೇಪಕಾರಮಾಡಭವವರೂ ಆಗಿದ್ಭದ. 

 ಕ ೂಯುಯವುದು 

ವಚನ 19 ಮ್ಭಿಂದನ ಕಾಲಕೆಕ ಒಳ ುೆೇ ಅಸಿುವಾರವಾಗಭವಿಂರ್ವುಗಳನಭು 
ತಮ್ಗೆ ಕೂಡಿಸಿಟಭಿಕೊಳುಬೆೇಕೆಿಂತಲೂ ಅವರಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಭ. 
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 ಮನ ವಾತ್ ಿಗಾರರು 

ಕ ೈಸುರು ದ ೇವರ ಆಶ್ಚೇವಾಿದವನುು ನವಿಹಿಸುವ 

ಮನ ವಾತ್ ಿಗಾರರು ಆಗಿದಾಾರ  ಏಕ ಿಂದರ  ಅಿಂತಿಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ 

ಆತನಗ  ಸ ೇರದಾಾಗಿದ . 

1 ಪ್ೆೇತಾ 4:10 ನೇವೆಲಲರಭ ದೆೇವರ ವಿವಿಧ ಕೃಪ್ೆಯ ವಿಷಯದ್ಲಿಲ 
ಒಳ ುೆೇ ಮ್ನೆವಾರ್ೆಾಯವರಾಗಿದ್ಭದ ಪಾತಿಯಬಬನಭ ರ್ಾನಭ ಹೊೇದದ್ 

ಕೃಪ್ಾವರವನಭು ಎಲಲರ ಸೆೇವೆಯಲಿಲ ಉಪಯೇಗಿಸಲಿ. 

ಆದಿ ಸಭ ಯ ಪಾವತಿಕರು ಸವಯಿಂಪ್ ಾೇರತರಾಗಿ ಸುವಾತ್ ಿ 

ಸಾರುವುದಕ ಿ ಲ ೂೇಕದ ಕಡ ಗ  ಹ ೂೇಗಲ್ು, ತಮಮ ಆಸ್ುಯನುು ಮಾರ 

ಸ ೇವಾಕ್ಷ ೇತಾದಲಿಲ ಸ ೇವ ಯನುು ಪ್ಾಾರಿಂಭಿಸ್ದರು. ಅವರು ತಮಮ 
ಕತಿನಗಾಗಿ ಲ ೂೇಕದ ಕಟುಕಡ ಯವರ ಗೂ ಹ ೂೇಗುವುದಕ ಿ 
ತಿೇವಾಾಸುಕ್ತಯುಳುವರಾಗಿದಾರು. ಸುವಾತ್ ಿಯನುು ಸಾರುವುದಕಾಿಗಿ 

ಮಾಡುವ ಯಾವುದ ೇ ತ್ಾಯಗವು ಅವರಗ  ತುಿಂಬಾ ದ ೂಡಡದ ಿಂದು 
ಅನುಸಲಿಲ್ಲ. 

ಕತಿನ ಕ ಲ್ಸಕಾಿಗಿ ಕ ೂಡಲ್ು ನಾವು ನಮಮ ನಿಂಬ್ಲಕ ಯನುು 
ಗುರಯಾಗಿಟುುಕ ೂಳುಬ ೇಕು ಆಗ ನಾವು ಮಹಾ/ಶ್ ಾೇಷ್ಠ ಆಜ್ಞ ಯನುು 
ನ ರವ ೇರಸುತ್ ುೇವ . ಲ ೂೇಕದ ಸುವಾತಿಿಕರಣವು ದ ೇವರು ವಾಗಾಾನ 

ಮಾಡಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದಿಧಯ ಪಾಮುಖ ಉದ ಾೇಶವಾಗಿದ . 

ರೆೈತನಭ ಬಿತಭುರ್ಾುನೆ ಮ್ತಭು ಕೊಯಭಯರ್ಾುನೆ 

ರ ೈತನು ತನು ಬ್ಲೇಜವನುು ಬ್ಲತಿುದಾಾಗ ಅವನು ಕ ೇವಲ್ ಒಿಂದು 
ಬ್ಲೇಜವನುು ಮಾತಾ ಹಿಿಂತಿರುಗಿ ಪಡ ಯುವುದಿಲ್ಲ. ಜ ೂೇಳದ ಬ್ಲೇಜವು 
ಜ ೂೇಳದ ಕಾಿಂಡವನುು ಉತ್ಾಾದಿಸುತುದ , ಕಾಿಂಡವು ಹಲ್ವಾರು 
ಜ ೂೇಳದ ತ್ ನ ಗಳನುು ಉತ್ಾಾದಿಸುತುದ  ಮತುು ಪಾತಿಯಿಂದು ಹ ೂಸ 

ತ್ ನ ಯು ನೂರಾರು ಬ್ಲೇಜಗಳನುು ಉತ್ಾಾದಿಸುತುದ . 

ಕ ೂಯಲನುು ಕ ೂಯಯವ ಮೊದಲ್ು ರ ೈತನು ಬ್ಲತುನ  ಮಾಡಬ ೇಕಾಗಿತುು. 
ಅವನು  ಎಷ್ುು ಹ ಚಾುಗಿ ಬ್ಲೇಜಗಳನುು ಬ್ಲತುುತ್ಾುನ ೂೇ ಅಷ್ುು 
ದ ೂಡಡದಾದ ಕ ೂಯುಲ ಸ್ಗುತುದ . 

2 ಕೊರಿಂರ್ 9:6,7,10 ಆದ್ರೆ ಸಾಲಪವಾಗಿ ಬಿತಭುವವನಭ ಪ್ೆೈರನಭು 
ಸಾಲಪವಾಗಿ ಕೊಯಭಯವನಭ. ಹೆಚಾಿಗಿ ಬಿತಭುವವನಭ ಹೆಚಾಿಗಿ 

ಕೊಯಭಯವನಭ ಎಿಂದ್ಭ ತಿಳುಕೊಳಿುರ.  
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ಪಾತಿಯಬಭಬ ತನು ತನು ಹೃದ್ಯದ್ಲಿಲ ನಣಾಯಿಸಿಕೊಿಂಡ ಪಾಕಾರ 

ಕೊಡಲಿ. ದ್ಭಃಖ್ದಿಂದಾಗಲಿ ಬಲರ್ಾಕರದಿಂದಾಗಲಿ ಯಾರೂ 

ಕೊಡಬಾರದ್ಭ. ಯಾಕಿಂದ್ರೆ ಸಿಂರ್ೊೇಷವಾಗಿ ಕೊಡಭವವನ ಮೆೇಲೆ 
ದೆೇವರಗೆ ಪಿಾೇತಿಯಭಿಂಟಭ. 

ಬ್ಲತುಲ್ು ಬ್ಲೇಜವನುು ಮತುು ನಮಮ ದ ೈನಿಂದಿನ ಜ್ೇವನಕ ಿ ಬ ೇಕಾದ 

ಆಹಾರವನುು ಎರಡನೂು ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ದ ೇವರು ವಾಗಾಾನ 

ಮಾಡಿದಾಾನ . 

ವಚನ 10 ಬಿತಭುವವನಗೆ ಬಿೇಜವನೂು ಉಣಭುವವನಗೆ ಆಹಾರವನೂು 
ಕೊಡಭವಾತನಭ ನಮ್ಗೂ ಬಿತಭುವದ್ಕೆಕ ಬಿೇಜವನೂು ಕೊಟಭಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ 

ನಮ್ಮ ಧಮ್ಾಕಾಯಾಗಳಿಿಂದಾಗಭವ ಫಲಗಳನಭು ವೃದಧಪಡಿಸಭವನಭ. 

 ನಮಮ ಆಯೆಿ 

ಬ್ಲೇಜವನುು ಬ್ಲತುಬ ೇಕ ೂೇ ಅಥವಾ ತಿನುಬ ೇಕ ೂೇ ಎಿಂಬ ಆಯೆಿಯನುು 
ನಾವು ಮಾಡಬ ೇಕು. ನಾವು ನಮಮ ಬ್ಲೇಜವನುು ಬ್ಲತಿುದಾಗ ಮತುು 
ನಮಮ ನಿಂಬ್ಲಕ ಯನುು ಉಪಯೇಗಿಸ್ದಾಗ, ಬ್ಲತುುವ ಮತುು 
ಕ ೂಯುಯವ ದ ೇವರ ನಯಮವನುು ನಾವು ಬ್ಲಡುಗಡ  ಮಾಡುತ್ ುೇವ . 

ಧಮೊೇಾಪದೆೇಶಕಾಿಂಡ 26:13,14 ಆಗ ನಮ್ಮ ದೆೇವರಾದ್ 

ಯೆಹೊೇವನ ಸನುಧಿಯಲಿಲ ನಾವು ಮಿೇಸಲಾದ್ ವಸಭುಗಳನಭು 
ಮ್ನೆಯಿಿಂದ್ ರ್ೆಗೆದ್ಭ ಬಿಟ್ಟಿದೆದೇವೆ; ನೇನಭ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ ಮೆೇರೆಗೆ 
ಅವುಗಳನಭು ಲೆೇವಿಯ, ಪರದೆೇಶಿ, ರ್ಾಯಿತಿಂದೆಯಿಲಲದ್ವ, ವಿಧವೆ 
ಇಿಂರ್ವರಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆದೇವೆ; ನನು ಆಜ್ಞೆಗಳಲಿಲ ಒಿಂದ್ನೂು ಮಿೇರಲೂ 

ಇಲಲ ಮ್ರೆಯಲೂ ಇಲಲ. ನಾವು (ಸತುವರಗೊೇಸಕರ) ದ್ಭಃಖಿಸಭವ 

ಕಾಲದ್ಲೆಲಲಾಲ ಅದ್ರಲಿಲ ಏನೂ ತಿನುಲಿಲಲ; ಅಶಭದ್ಧರಾಗಿ ಅದ್ನಭು 
ರ್ೆಗೆದ್ಭಹಾಕಲಿಲಲ; ಸತುವರಗೊೇಸಕರ ಅದ್ರಲಿಲ ಏನೂ ಕೊಡಲಿಲಲ; 
ನಮ್ಮ ದೆೇವರಾದ್ ಯೆಹೊೇವನ ಮಾತಿನಲಿಲ ಲಕ್ಷಯವಿಟಭಿ ನೇನಭ 
ನೆೇಮಿಸಿದ್ದನೆುಲಾಲ ಅನಭಸರಸಿದೆದೇವೆ.  

ನಮಮ ಪರಸ್ಾತಿಗಳಳ ನಮಮನುು ಆಳಳವುದಾದರ , ನಾವು ಎಿಂದಿಗೂ 

ಬ್ಲತುುವುದಿಲ್ಲ ಎಿಂದು ಅರಸನಾದ ಸ ೂಲ ೂಮೊೇನನು ನಮಗ  
ಎಚುರಕ ಯನುು ಕ ೂಟಿುದಾಾನ . 
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ಪಾಸಿಂಗಿ 11:4 ಗಾಳಿಯನಭು ನೊೇಡಭತುಲೆೇ ಇರಭವವನಭ ಬಿೇಜ 

ಬಿತುನಭ. ಮೊೇಡಗಳನಭು ಗಮ್ನಸಭತುಲೆೇ ಇರಭವವನಭ ಪ್ೆೈರಭ 
ಕೊಯಯನಭ. 

 ಮುಿಂಜಾನ ಯಲಿಲ ಮತುು ಸಿಂಜ ಯಲಿಲ ಬ್ಲತುುವುದು 

ನಾವು ಪಾತಿಯಿಂದು ಸತ್ಾಿಯಿಕೂಿ - ಕತಿನಾದ ಯೆೇಸು ಕ್ತಾಸುನ 

ಸುವಾತ್ ಿಯ ಸಾರ ೂೇಣಕೂಿ ನಯಮಿತವಾಗಿ ಬ್ಲತುಬ ೇಕು. 

ಪಾಸಿಂಗಿ 11:6 ಮ್ಭಿಂಜಾನೆ ಬಿೇಜ ಬಿತಭು ಸಿಂಜೆಯ ತನಕ 

ಕೆೈದೆಗೆಯಬೆೇಡ. ಇದ್ಭ ಸಫಲವೇ ಅದ್ಭ ಸಫಲವೇ ಒಿಂದ್ಭ ವೆೇಳ  ೆ

ಎರಡೂ ಚೆನಾುಗಭವವೇ ನನಗೆ ತಿಳಿಯದ್ಭ. 

ಶರೇರಭಾವದ್ಲಿಲ ಅರ್ವಾ ಆತಮದ್ಲಿಲ ಬಿತಭುವುದ್ಭ 

ನಾವು ಬ್ಲತಿುದದಾನುು ಕ ೂಯುಯತ್ ುೇವ  ಎಿಂದು ಪ್ೌಲ್ನು ಹ ೇಳಳತ್ಾುನ . 

ಗಲಾತಯ 6:6-9 ದೆೇವರ ವಾಕಯದ್ಲಿಲ ಉಪದೆೇಶ ಹೊಿಂದ್ಭವವನಭ 
ಉಪದೆೇಶಮಾಡಭವವನಗೆ ತನಗಿರಭವ ಎಲಾಲ ಒಳ ುೆಯವುಗಳಲಿಲ 
ಪ್ಾಲಭ ಕೊಡಲಿ.  

ಮೊೇಸಹೊೇಗಬೆೇಡಿರ. ದೆೇವರಭ ತಿರಸಾಕರ ಸಹಿಸಭವವನಲಲ. 
ಮ್ನಭಷಯನಭ ರ್ಾನಭ ಏನಭ ಬಿತಭುರ್ಾುನೊೇ ಅದ್ನೆುೇ ಕೊಯಯಬೆೇಕಭ. 
ತನು ಶರೇರಭಾವವನಭು ಕಭರತಭ ಬಿತಭುವವನಭ ಆ ಭಾವದಿಂದ್ 

ನಾಶನವನಭು ಕೊಯಭಯವನಭ. ಆತಮನನಭು ಕಭರತಭ ಬಿತಭುವವನಭ 
ಆತಮನಿಂದ್ ನತಯಜ್ೇವವನಭು ಕೊಯಭಯವನಭ  

ಒಳ ುೆೇದ್ನಭು ಮಾಡಭವದ್ರಲಿಲ ಬೆೇಸರಗೊಳುದೆೇ ಇರೊೇಣ. 

ಯಾಕಿಂದ್ರೆ ಮ್ನಗಭಿಂದ್ದದ್ದರೆ ತಕಕ ಸಮ್ಯದ್ಲಿಲ ಬೆಳೆಯನಭು 
ಕೊಯಭಯವೆವು. 

ದ ೇವರ ಸಮೃದಿಧಯ ನಯಮ: 

 ಬ್ಲೇಜವನುು ಬ್ಲತಿುರ  

 ತಕಿ ಸಮಯದಲಿಲ ನಾವು ಕ ೂಯುಯವ ವು 

 ನಾವು ಎಿಂತಹ ಬ್ಲೇಜವನುು ಬ್ಲತುುತ್ ುೇವೊೇ ಅಿಂಥದಾನ ುೇ ನಾವು 
ಕ ೂಯುಯತ್ ುೇವ  
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ನಾವು ಯೆೇಸು ಕ್ತಾಸುನ ಸುವಾತ್ ಿಯಲಿಲ ನಮಮ ಬ್ಲೇಜವನುು 
ಬ್ಲತುುವಾಗ, ನಾವು ಆತನ ಸುಗಿೆಯನುು ಕ ೂಯುಯತ್ ುೇವ . ದ ೇವರು 
ನಮಮ ಬ್ಲೇಜವನುು ತ್ ಗ ದುಕ ೂಿಂಡು ಅದನುು ವೃದಿಧಪಡಿಸ್ ನಮಗ  
ತಿರುಗಿ ಕ ೂಡುತ್ಾುನ . 

ನಮಮ ಸುಗಿೆಯ ಸಮಯವು - ತಕಿ ಸಮಯವಾಗಿದ  ಎಿಂಬುದನುು 
ಗಮನಸ್ರ. ನಾವು ಏನು ಬ್ಲತಿುತ್ ುೇವೊೇ ಅದನ ುೇ ಕ ೂಯುಯತ್ ುೇವ . 
ನಾವು ಹಣವನುು ಬ್ಲತಿುದರ , ನಾವು ಹಣವನುು ಕ ೂಯುಯತ್ ುೇವ . ನಾವು 
ಒಳ ುಯ ಕಾಯಿಗಳನುು ಬ್ಲತಿು ದ ೇವರು ನಮಗ  ಹಣಕಾಸನುು ತಿರುಗಿ 

ಕ ೂಡಬ ೇಕ ಿಂದು ನರೇಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ನಶ್ಚಸ್ಹ ೂೇಗುತಿುರುವವರನುು 
ರಕ್ಷಿಸಲ್ು ನಾವು ಹ ಚಿುನ ಸಿಂಪತುನುು ಮತುು ನಮಮ ಅಗತಯಗಳನುು 
ಪೂರ ೈಸಲ್ು ಹ ಚಿುನ ಹಣವನುು ಬಯಸ್ದರ , ನಾವು ಹ ಚುು ಹಣವನುು 
ದ ೇವರ ರಾಜಯದಲಿಲ ವಿನಯೇಗಿಸಬ ೇಕು. 

ಆದ್ಯಪಾವತಾಕನ ಆತಮ 

ಆದಯಪಾವತಿಕ ಆತಮವು ಇತರರು ಹಿಿಂಬಾಲಿಸಬಹುದಾದಿಂಥ ಹ ೂಸ 

ಮಾಗಿಗಳನುು ತ್ ರ ಯುವಿಂಥ ಶಕ್ತುಯಾಗಿದ . ಆದಿ ಸಭ ಯು ಒಿಂದು 
ಸ ೂಫೇಟನವಾಗಿತುು, ಅದು ಕಾಮಪ್ಾಾಧಾನಯವಾದದ 

ಸಿಂಪಾದಾಯಗಳಿಿಂದ ಬಿಂಧಿಸಲ್ಾಟು ಲ ೂೇಕವನುು ಛಿದಾಮಾಡಿತು. 
ಆದಯಪಾವತಿಕ ಆತಮವು ಏನ ೇ ಮಾಡಬ ೇಕಾಗಿ ಬಿಂದರೂ 

ಕಾಯಿಗಳನುು ಸಾಧಿಸಲ್ು ಶಾಮಿಸುವಿಂಥದುಾ ಮತುು ಹ ೂಸ 

ಕಾಯಿವನುು ಪ್ಾಾರಿಂಭಿಸುವಿಂಥದುಾ ಆಗಿದ .  

ಆದಯಪಾವತಿಕನು ಯಾವಾಗಲ್ೂ ಕಠಿಣವಾದ, ಸವಾಲಿನ, 

ಅಪ್ಾಯಕಾರಯಾದ ಕಾಯಿವನುು ಮಾಡಲ್ು 
ಕರ ಯಲ್ಾಟುವನಾಗಿದಾಾನ . 

ಹ ೂಸ ಕಾಯಿವನುು ಆರಿಂಭಿಸುವವರ ಕ ಲ್ಸದ ಮೇಲ  ಶ್ ಾೇಷ್ಠತ್ ಯು 
ಕಟುಲ್ಾಡುತುದ . 

ಹ ೂಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯ ಸಭ ಯ ಆದಯಪಾವತಿಕರು ಸಭ ಯನುು 
ಹ ೂಸದಾದ ಅಡ ತಡ ಗಳನುು ನವಾರಸುವ ಮೂಲ್ಕ ಹ ೂರತಿಂದರು, 
ವರಗಳನುು ಸಾಾಪಿಸ್ದರು ಮತುು ಸ್ರೇಪುರುಷ್ರನುು ಕ್ತಾಸು ಯೆೇಸುವಿನ 

ಕ ಲ್ಸಕಾಿಗಿ ಒಪಿಾಸ್ಕ ೂಟುರು. ಹ ೂಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯ ಸಭ ಯ ಬಲ್ವು 
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ಅದರ ಬ ಳವಣಿಗ ಯಲಿಲತುು ಮತುು ಅದರ ಮುನುುಗುವ ಶಕ್ತುಯು 
ಲ ೂೇಕದ ಸುವಾತಿಿಕರಣದಲಿಲತುು.  

ಪುನಃಸಾಥಪನೆ 

ದ ೇವರು ಸಭ ಯಲಿಲ ಆದಯಪಾವತಿಕ ಸ ೇವ ಯನುು ಮತುು 
ಅದುುತಕರವಾದ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯನುು ಪುನಃಸಾಾಪಿಸುತಿುದಾಾನ . 
ಹ ೂಸ ಗಡಿನಾಡುಗಳಿಗ  ಹ ೂೇಗಿ ಅವುಗಳನುು ಸಾವಧಿೇನ 

ಮಾಡಿಕ ೂಳುಲ್ು ಸ್ರೇಪುರುಷ್ರ ಆತಮದಲಿಲ ನಬಿಿಂಧವಿದ . 

ದ ೇವರು ಯೆೇಸುವಿನ ಮೂಲ್ಕ ಆದಯಪಾವತಿಕ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯ 

ಮಾದರಯನುು ತ್ ೂೇರಸ್ದಾಾನ . ಬ ೇರ ಯವರು ಇದುವರ ಗೂ 

ಸುವಾತ್ ಿಯನುು ಕ ೇಳಿರದ ಕಾರಣ ಯೆೇಸು ತನು ಶ್ಚಷ್ಯರ ೂಿಂದಿಗ  
ಒಿಂದು ಸಾಳದಿಿಂದ ಮತ್ ೂುಿಂದು ಸಾಳಕ ಿ ಹ ೂೇದನು, ಒಿಂದ ೇ ಸಾಳದಲಿಲ 
ದಿೇಘಿಕಾಲ್ ಇರಲ್ು ನರಾಕರಸ್ದನು. 

ನಮ್ಮ ಮಾದ್ರಗಳು 

 ಪ್ೌಲ್ನು 

ಅಪೊಸುಲ್ನಾದ ಪ್ೌಲ್ನು ಖಿಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದಯಪಾವತಿಕ 

ಸ ೇವ ಯ ಆತಮಕ ಿ ಮಾದರಯಾಗಿದಾಾನ . ಅವನು: 

 ಸಾಿಂಪಾದಾಯಿಕವಾದಿಗಳಿಗ  ಆತಿಮಕವಾಗಿ ತ್ ೂಿಂದರ  
ಕ ೂಡುವವನು ಆಗಿದಾನು 

 ಧಾಮಿಿಕ ನಾಯಕರಗ  ತಲ ನ ೂೇವಾಗಿದಾನು 

 ಕಮಿಪ್ಾಾಧಾನಯವಾದದ ನಯಮಗಳನುು ಮುರದು 
ಹಾಕ್ತದವನಾಗಿದಾನು 

 ಹ ೂಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕ ಯ ಆದಯಪಾವತಿಕರ ಪಿತ್ಾಮಹನು 
ಆಗಿದಾನು 

ಪ್ೌಲ್ನು ಮತ್ಾಿಂತರಗ ೂಳಳುವುದಕ್ತಿಿಂತ ಮೊದಲ್ು, ಅವನು 
ಸಭ ಯನುು ನಾಶಮಾಡಲ್ು ನೂರು ಪಾತಿಶತ ಸಮಪಿಿತನಾಗಿದಾನು. 
ಅವನು ಯೆೇಸುವನುು ತನು ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಅಿಂಗಿೇಕರಸ್ದಾಗ, ಅವನು 
ದ ೇವರ ರಾಜಯದ ಏಳಿಗ ಗಾಗಿ ದುಡಿಯಲ್ು ನೂರು ಪಾತಿಶತ 

ಸಮಪಿಿತನಾಗಿದಾನು. 
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ಇತರರು ತ್ಾವು ಮಾಡಿದ ಕ ಲ್ಸಗಳ ಬಗ ೆ ಕ ೂಚಿುಕ ೂಳಳುವಾಗ, 

ಪ್ೌಲ್ನು ಸುವಾತ್ ಿಗಾಗಿ ತ್ಾನು ಮಾಡಿದ ಕಾಯಿಗಳ 

ಸಾರಾಿಂಶವನುು ಬರ ದನು, ಆದರೂ ತನಗ  ಹ ೂಗಳಿಕ ೂಳಳುವುದಕ ಿ 
ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಿಂದು ಹ ೇಳಿದನು. 

2 ಕೊರಿಂರ್ 11:23 ಅವರಭ ಕ್ತಾಸುನ ಸೆೇವಕರೊೇ ಅವರಗಿಿಂತ ನಾನಭ 
ಹೆಚಾಿಗಿ ಸೆೇವೆಮಾಡಭವವನಾಗಿದೆದೇನೆ. ಬಭದದಸಾಾದೇನವಿಲಲದ್ವನಾಗಿ 

ಮಾರ್ಾಡಭರ್ೆುೇನೆ. ಆತನ ಸೆೇವೆಯಲಿಲ ಅವರಗಿಿಂತ: 

- ಹೆಚಾಿಗಿ ಪಾಯಾಸಪಟೆಿನಭ, 

- ಮಿತಿಮಿೇರ ಪ್ೆಟಭಿಗಳನಭು ತಿಿಂದೆನಭ, 

- ಹೆಚಾಿಗಿ ಸೆರೆಮ್ನೆಯಳಗೆ ಬಿದೆದನಭ, 

- ಅನೆೇಕ ಸಾರ ಮ್ರಣದ್ ಬಾಯಳಗೆ ಸಿಕ್ತಕಕೊಿಂಡೆನಭ. 

- ಐದ್ಭ ಸಾರ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಂದ್ ನನಗೆ ಒಿಂದ್ಭ ಕಡಿಮೆ 

ವಾಲಾತಭು ಏಟಭಗಳು ಬಿದ್ದವು. 

- ಮ್ೂರಭ ಸಾರ ಸರಕಾರದ್ವರಭ ಚಡಿಗಳಿಿಂದ್ ನನುನಭು 
ಹೊಡೆದ್ರಭ; 

- ಒಿಂದ್ಭ ಸಾರ ಜನರಭ ನನುನಭು ಕೊಲಭಲವದ್ಕೆಕ ಕಲೆಲಸೆದ್ರಭ; 

- ಮ್ೂರಭ ಸಾರ ನನದ್ದ ಹಡಗವು ಒಡೆದ್ಭ ಹೊೇಯಿತಭ; 

- ಒಿಂದ್ಭ ರಾತಿಾ ಒಿಂದ್ಭ ಹಗಲಭ ಸಮ್ಭದ್ಾದ್ ನೇರನಲಿಲ 
ಕಳೆದೆನಭ; 

- ಆತನ ಸೆೇವೆಯಲಿಲ ಎಷೊಿೇ ಪಾಯಾಣಗಳನಭು 
ಮಾಡಿದೆನಭ,  

- ನದಗಳ ಅಪ್ಾಯಗಳೂ, 

- ಕಳುರ ಅಪ್ಾಯಗಳೂ, 

- ಸಾಿಂತ ಜನರಿಂದ್ ಅಪ್ಾಯಗಳೂ, 

- ಅನಯಜನರಿಂದ್ ಅಪ್ಾಯಗಳೂ, 

- ಪಟಿಣದ್ಲಿಲ ಅಪ್ಾಯಗಳೂ, 

- ಕಾಡಿನಲಿಲ ಅಪ್ಾಯಗಳೂ, 
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- ಸಮ್ಭದ್ಾದ್ಲಿಲ ಅಪ್ಾಯಗಳೂ, 

- ಸಭಳುು ಸಹೊೇದ್ರರೊಳಗೆ ಇರಭವಾಗ ಅಪ್ಾಯಗಳು 
ನನಗೆ ಸಿಂಭವಿಸಿದ್ವು; 

- ಪಾಯಾಸ ಪರಶಾಮ್ಗಳಿಿಂದ್ ಕೆಲಸ ನಡಿಸಿ, 

- ಅನೆೇಕ ಸಾರ ನದೆದಗೆಟಭಿ, 

- ಹಸಿವೆ ಬಾಯರಕೆಗಳನಭು ಪಟಭಿ, 

- ಅನೆೇಕ ಸಾರ ಉಪವಾಸವಾಗಿಯೂ, 

- ಚಳಿಯಲಿಲಯೂ ವಸರವಿಲಲದೆಯೂ ಇದ್ಭದ 

- ಇನಭು ಬೆೇರೆ ಸಿಂಗತಿಗಳಲಲದೆ ಎಲಾಲ ಸಭೆಗಳ 

ವಿಷಯವಾಗಿ ಚ್ಚಿಂರ್ೆಯಭ ದನದನ ನನುನಭು ಪಿೇಡಿಸಭತುದೆ. 

 ಅಪೊಸುಲ್ರು 

ಸಾಯಿಸುವುದಾಗಿಯೂ ಹ ೂಡ ಯುವುದಾಗಿಯೂ ಬ ದರಕ  
ಹಾಕ್ತದಾಗಲ್ೂ, ಅಪೊಸುಲ್ರು ಪಾತಿದಿನ ದ ೇವಾಲ್ಯಕೂಿ 
(ಸಾವಿಜನಕ ಸಾಳಕ ಿ) ಮತುು ಪಾತಿಯಿಂದು ಮನ ಗೂ (ವ ೈಯಕ್ತುಕ) 

ಹ ೂೇಗಿ ಯೆೇಸುವಿನ ಬಗ ೆ ಬ ೂೇಧಿಸುತಿುದಾರು ಮತುು ಸಾರುತಿುದಾರು. 

ಅಪೊಸುಲರ ಕೃತಯಗಳು 5:40-42 ಅವರಭ ಅವನ ಮಾತಿಗೆ ಒಪಿಪ 
ಅಪೊಸುಲರನಭು ಕರೆಸಿ ಹೊಡಿಸಿ ಯೆೇಸಭವಿನ ಹೆಸರನಭು ಹೆೇಳಿ 

ಮಾರ್ಾಡಬಾರದೆಿಂದ್ಭ ಅಪಪಣೆಕೊಟಭಿ ಅವರನಭು ಬಿಟಭಿ ಬಿಟಿರಭ. 
ಅಪೊಸುಲರಭ ರ್ಾವು ಆ ಹೆಸರನ ನಮಿತುವಾಗಿ 

ಅವಮಾನಪಡಭವದ್ಕೆಕ ಯೇಗಯರೆನಸಿಕೊಿಂಡೆವೆಿಂದ್ಭ 
ಸಿಂರ್ೊೇಷ್ಟಸಭರ್ಾು ಹಿರೇಸಭೆಯ ಎದ್ಭರನಿಂದ್ ಹೊರಟಭಹೊೇಗಿ 

ಪಾತಿದನ ಎಡೆಬಿಡದೆ ದೆೇವಾಲಯದ್ಲಿಲಯೂ ಮ್ನೆಮ್ನೆಯಲಿಲಯೂ 

ಉಪದೆೇಶಮಾಡಭರ್ಾು ಕ್ತಾಸುನಾದ್ ಯೆೇಸಭವಿನ ವಿಷಯವಾದ್ 

ಶಭಭವತಾಮಾನವನಭು ಸಾರಭರ್ಾು ಇದ್ದರಭ. 

 ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳನುು ಹಿಿಂಸ್ಸ್ದರು 

ಸ ುಫನನು ಪಾಥಮ ರಕುಸಾಕ್ಷಿಯಾದನು. ಅವನು ಮರಣವನುು 
ಎದುರಸುತಿುರುವಾಗಲ್ೂ ದ ೇವರ ವಾಕಯವನುು ಬ ೂೇಧಿಸ್ದನು. 
ಅನಿಂತರದ ಕಾಲ್ದಲಿಲ ಅಪೊಸುಲ್ನಾದ ಪ್ೌಲ್ನಗ  ಅವನು ಎಿಂತಹ 

ಸಾಕ್ಷಿಯನುು ತ್ ೂೇರಸ್ಕ ೂಟುನು. 
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ಹಿಿಂಸ ಯು ತಿೇವಾಗ ೂಿಂಡಾಗ, ವಿಶ್ಾವಸ್ಗಳಳ ತಮಮ ಕುಟುಿಂಬಗಳನುು 
ಸ ರ ಮನ ಯಿಿಂದ ಮತುು ಸಾವಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ು ಚದುರಹ ೂೇದರು. 
ಆದರ  ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು? ಅವರು ಸುಖವಾಗಿ ಜ್ೇವನ 

ನಡ ಸಲ್ು ತಮಮ ನಿಂಬ್ಲಕ ಯನುು ಮರ ಮಾಚಿದಾರಾ? ಇಲ್ಲ, ಅವರು 
ಹ ೂೇದ ಕಡ ಯಲ ಲಲಾಲ ವಾಕಯವನುು ಸಾರದರು. 

ಅಪೊಸುಲರ ಕೃತಯಗಳು 8:1-4 ಆ ದವಸದ್ಲಿಲ ಯೆರೂಸಲೆೇಮಿನಲಿಲದ್ದ 
ಸಭೆಗೆ ದೊಡ ಿ ಹಿಿಂಸೆ ಉಿಂಟಾಯಿತಭ. ಅಪೊಸುಲರಭ ಹೊರರ್ಾಗಿ 

ಎಲಲರಭ ಯೂದಾಯ ಸಮಾಯಾ ಸಿೇಮೆಗಳಲಿಲ ಚದ್ರಹೊೇದ್ರಭ. 
ಭಕುರಾದ್ ಜನರಭ ಸೆುಫನನನಭಮ ಹೂಣಿಟಭಿ ಅವನಗೊೇಸಕರ 

ಬಹಳವಾಗಿ ಗೊೇಳಾಡಿದ್ರಭ.  

ಆದ್ರೆ ಸೌಲನಭ ಮ್ನೆಮ್ನೆಗಳಲಿಲ ಹೊಕಭಕ ಗಿಂಡಸರನೂು 
ಹೆಿಂಗಸರನೂು ಎಳಕೊಿಂಡಭ ಬಿಂದ್ಭ ಸೆರೆಮ್ನೆಗೆ ಹಾಕ್ತಸಿ ಸಭೆಯನಭು 
ಹಾಳುಮಾಡಭತಿುದ್ದನಭ.  

ಚದ್ರಹೊೇದ್ವರಭ ಅಲಲಲಿಲ ಹೊೇಗಿ ಸಭವಾರ್ಾಾ ವಾಕಯವನಭು 
ಸಾರಭತಿುದ್ದರಭ. 

ಸಭ ಯು ಯಾವಾಗಲ್ೂ ಶಕ್ತುಯುತವಾಗಿದ  ಮತುು ಅದು ತಿೇವಾ 
ಹಿಿಂಸ ಯ ಕಾಲ್ದಲ್ೂಲ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ  ಮಾಡುವುದರಲಿಲ 
ವೃದಿಧಯಾಗುತ್ಾು ಬಿಂದಿದ . 

ದೆೇವರ ಯೇಜನೆ 

ಕ್ತಾಸುನ ದ ೇಹವನುು ಕಟುುವುದರ ಕುರತ್ಾದ ದ ೇವರ ಯೇಜನ ಯು 
ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದಿ ಸಭ ಯವರು ಶ್ ಾೇಷ್ಠ ಆಜ್ಞ ಗ  ವಿಧ ೇಯರಾದರು 
ಮತುು ಯೆೇಸುವಿನ ಕ್ತಾಯೆಗಳನುು ಮಾಡುತ್ಾು - ರ ೂೇಗಿಗಳನುು 
ಗುಣಪಡಿಸುತ್ಾು, ದ ೇವರ ರಾಜಯದ ಸುವಾತ್ ಿಯನುು ಬ ೂೇಧಿಸುತ್ಾು 
ಮತುು ಸಾರುತ್ಾು ಎಲಾಲ ಕಡ ಗೂ ಹ ೂೇದರು. ಅವರು ಹಿಿಂಸ ಯ 

ಮಧಯದಲಿಲಯೂ, ಮರಣವನುು ಎದುರಸಬ ೇಕಾಗಿ ಬಿಂದಾಗಲ್ೂ 

ಅವರನುು ಅದನುು ಮಾಡುತ್ಾು ಮುಿಂದ  ಸಾಗಿದರು. 

ಸಭ ಯು ತನು ಹ ೂರಗಿನ ಸ ೇವ ಯ ಬಗ ೆ ದಶಿನ ಉಳುದಾಾಗಿರುವಾಗ 

ಅದು ಯಾವಾಗಲ್ೂ ಆರ ೂೇಗಯಕರವಾಗಿರುತುದ  ಆದರ  ಅದು 
ತನ ೂುಳಗಿನ ಸ ೇವ ಯ ಬಗ ೆ ಮಾತಾ ತನು ಶಕ್ತುಯನುು ಮಿೇಸಲಿಟಾುಗ 

ಅದು ಅಷ್ುು ಆರ ೂೇಗಯಕರವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 
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ಸೆೇವೆಯ ತಿಂಡಗಳು 

ಯೆೇಸು ಎಪಾತುು ಮಿಂದಿ ಶ್ಚಷ್ಯರನುು ಇಬ್ಲಬಬಬರ ತಿಂಡಗಳನಾುಗಿ ಮಾಡಿ 

ಕಳಳಹಿಸ್ದನು. ಪ್ೌಲ್ನು ಬಾನಿಬ, ಸ್ೇಲ್ ಮತುು ತಿಮೊಥ್ ಯರಿಂತಹ 

ವಯಕ್ತುಗಳ  ಿಂದಿಗ  ತಿಂಡವಾಗಿ ಸ ೇವ  ಮಾಡಿದನು. ಸ್ೇಲ್ ಮತುು 
ಬಾನಿಬರು ಒಟಿುಗ  ಸ ೇವ  ಮಾಡಿದರು. ಸಮಾಯಿ ಮತುು 
ಅಿಂತಿಯೇಕಯದಲಿಲ ಉಜ್ಜೇವನ ಪ್ಾಾರಿಂಭವಾದಾಗ 

ಯೆರೂಸಲ ೇಮಿನಲಿಲದಾ ಅಪೊಸುಲ್ರು ಒಿಂದು ತಿಂಡವನುು ಆ 

ಪಾದ ೇಶಗಳಿಗ  ಕಳಳಹಿಸ್ದರು. ಸಾಳಿೇಯ ಸಭ  ಮತುು ಮಿಷ್ನ್ ಅಥವಾ 

ನಯೇಗದ ಕಾಯಿಗಳ ಕುರತ್ಾಗಿರುವ ದ ೇವರ ಯೇಜನ ಯು 
ಒಬಬ ವಯಕ್ತುಯ ಕಾಯಿಕ ಿ ಸ್ಮಿೇತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಪೊಸುಲ್ರು, 
ಪಾವಾದಿಗಳಳ, ಸುವಾತಿಿಕರು, ಬ ೂೇಧಕರು, ಸಭಾಪ್ಾಲ್ಕರು ಮತುು 
ಜನಸಾಮಾನಯರು ಒಟಾುಗಿ ತಿಂಡಗಳಾಗಿ ಸ ೇವ  ಮಾಡಬ ೇಕು. 

ದ ೇವರು ಯೇಜ್ಸ್ದ ಪಾಕಾರ ನಾವು ಕಾಯಿಮಾಡಿದಾಗ, 

ಸ ೈತ್ಾನನ ಪಾಲ ೂೇಭನಗಳಿಿಂದ ನಾವು ತಪಿಾಸ್ಕ ೂಳಳುತ್ ುೇವ . ಒಬಬ 
ವಯಕ್ತು ಮಾತಾವ ೇ ಪಾಯಾಣಮಾಡುವಾಗ ಮತುು ಸ ೇವ  ಮಾಡುವಾಗ 

ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಬರುವ ಪಾಲ ೂೇಭನ ಗಳ ಿಂಬ ಪ್ಾಪಗಳಿಿಂದ 

ತಿಂಡವಾಗಿ ಮಾಡುವಿಂಥ ಸ ೇವ ಯು ಅವರನುು ಪ್ಾರುಮಾಡುತುದ . 

ಯೌವನಸಥರಗಿರಭವ ಕರೆಯಭವಿಕೆ 

ದ ೇವರು ಯಾವಾಗಲ್ೂ ಯುವ ತಲ ಮಾರನ ಮೇಲ  ಕಣಿುಟಿುರುತ್ಾುನ . 
ಅತನು ಯಾವಾಗಲ್ೂ ಯುವಕರನುು ಉಪಯೇಗಿಸುತ್ಾುನ . 
ಏಕ ಿಂದರ  ಬಹುಶಃ ಸಾಿಂಪಾದಾಯಿಕ ಮಾನದಿಂಡಗಳಳ ಏನ ಿಂದು 
ಅವರಗ  ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿಮುಗಿಸುವುದಕಾಿಗಿ ದ ೂಡಡ ಕಾಯಿಭಾರವು 
ಇರುವುದಾದರ , ಅವರು ಅದನುು ಮಾಡುತ್ಾುರ , ತದನಿಂತರ 

ಪಾಶ್ ುಗಳನುು ಕ ೇಳಳತ್ಾುರ . 

ಸತಯವ ೇದದಾದಯಿಂತ ನ ೂೇಡುವಾಗ ದ ೇವರು ದ ೂಡಡ ಕಾಯಿ 

ಮಾಡಬ ೇಕ ಿಂದು ಬಯಸ್ದಾಗ ಆತನು ಯೌವನಸಾರನುು ಅದಕಾಿಗಿ 

ಕರ ಯುತಿುದಾನು. 

ಯೌವನಸಾರು ಯಾವಾಗಲ್ೂ ವಿಶವವಾಯಪಿು ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಗಳಲಿಲ 
ಮುಿಂಚೂಣಿಯಲಿಲರುತ್ಾುರ . ಈ ತಲ ಮಾರನಲಿಲ, ಬಲಾತ್ಾಿರವಾಗಿ 

ಮುನುುಗಿೆ ದ ೇವರ ರಾಜಯವನುು ವೃದಿಧಪಡಿಸುವಿಂಥ ಸ ೈನಯದ 
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ಪಡ ಯನಾುಗಿ ಮಾಡಲ್ು ದ ೇವರು ಯೌವನಸಾರ ಹೃದಯಗಳನುು 
ಉಜ್ಜೇವನಗ ೂಳಿಸುತಿುದಾಾನ . 

ಲ ೂೇಕದಾದಯಿಂತ ಹ ೂಸ ತಲ ಮಾರನ ಯೌವನಸಾರು ಯೆೇಸುವಿಗಾಗಿ 

ಮತುು ವಿಶವವಾಯಪಿು ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಗಾಗಿ ಸಿಂಪೂಣಿವಾಗಿ 

ಸಮಪಿಿಸಲ್ಾಟುವರಾಗಿದಾಾರ . ಅವರು ತಮಮಲಿಲ ಮತುು ಇತರರಲಿಲ 
ಇರುವ ಅರ ಮನಸ್್ನ ಸಮಪಿಣ ಯನುು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 
ಯೌವನಸಾರು ವಿೇರರಿಂತ್  ಲ ೂೇಕವನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. 

ಸಾರಾಿಂಶ  

ಈ ಶತಮಾನವು ತನು ಅಿಂತಿಮ ಘಟುಕ ಿ ವ ೇಗವಾಗಿ 

ಸಾಗುತಿುರುವುದರಿಂದ ಶ್ ಾೇಷ್ಠ ಆಜ್ಞ ಯನುು ನ ರವ ೇರಸಲ್ು ಸಭ ಯು 
ಇದುವರ ಗ  ಎದುರಸದಿರುವಿಂಥ ದ ೂಡಡ ಸವಾಲ್ನುು ಎದುರಸುತಿುದ . 
ಇದು ಯುದಧಕ ಿ ಹ ೂೇಗುವ ಸಮಯ – ಯುದಧದಿಿಂದ ಓಡಿಹ ೂೇಗುವ 

ಸಮಯವಲ್ಲ. 

ಶ್ ಾೇಷ್ಠ ಆಜ್ಞ ಯನುು ನ ರವ ೇರಸಲ್ು ಸಭ ಯು ಸಮಪಿಕವಾಗಿ 

ಶಕುವಾಗಿದ . ದ ೇವರು ನಮಮನುು ಕಳಳಹಿಸುವ ಪಟುಣಗಳನುು ಮತುು 
ದ ೇಶಗಳನುು ಸಾವಧಿೇನಪಡಿಸ್ಕ ೂಳುಲ್ು ಸಭ ಯು ಸಮಪಿಕವಾಗಿ 

ಶಕುವಾಗಿದ . 

ಸಭ ಯು ಯುದಧಕಾಿಗಿ ಸಜುಜಗ ೂಿಂಡಿದ . 

ಗ ೂೇಲಾಯತನು ದಾವಿೇದನಗ  ವಿರುದಧವಾಗಿ ಬಿಂದಾಗ, ಗ ೂೇಲಾಯತನು 
ದಾವಿೇದನನುು ನಿಂದಿಸಲ್ು ಮತುು ಹ ದರಸಲ್ು ಪಾಯತಿುಸ್ದನು. 

ಸ ೈತ್ಾನನು ಇಿಂದು ಅದ ೇ ತಿಂತಾಗಳನುು ಉಪಯೇಗಿಸುತ್ಾುನ . 
ನಾವು ನಮಮ ವ ೈಫಲ್ಯಗಳ ಕಡ ಗ  ದೃಷುಹರಸುವಿಂತ್  ಮಾಡುವ 

ಮೂಲ್ಕ, ನಾವು ಅಸಮಥಿರಾದ ಮಕಿಳಳ ಮತುು 
ಖಿಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆತನಗ  ಯೇಗಯರಾಗದವರಲ್ಲ ಎಿಂದು 
ತ್ ೂೇರಸುವ ಮೂಲ್ಕ ಅವನು ನಮಮನುು ಹ ದರಸಲ್ು 
ಪಾಯತಿುಸುತ್ಾುನ . 

ದಾವಿೇದನು ಈ ಬಲ ಯಿಿಂದ ತಪಿಾಸ್ಕ ೂಿಂಡನು. ಅವನು 
ಗ ೂೇಲಾಯತನನುು ಎದುರಸಲ್ು ತನು ಸವಿಂತ ಬಲ್ದಿಿಂದ ಹ ೂೇಗಲಿಲ್ಲ, 
ಆದರ  ದ ೇವರ ಬಲ್ದಿಿಂದ ಹ ೂೇದನು. 



175 

 

ದಾವಿೇದನನುು ಗ ೂೇಲಾಯತನ ಬಲ್ಕ ಿ, ಶಕ್ತುಗ  ಮತುು ಕೌಶಲ್ಯಕ ಿ 
ಹ ೂೇಲಿಸಲಿಕ ಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರ  ಗ ೂೇಲಾಯತನನುು ಅವನ ಮಹಾ 

ಶಕ್ತುಯನುು ಕ ೇವಲ್ ಒಿಂದು ಸಣು ಸಮಗಲಿಲನಿಂದ 

ಹ ೂಡ ದುರುಳಿಸಲಾಯಿತು. 

ಕ್ತಾಸುನ ದ ೇಹವಾಗಿರುವ, ಸಭ ಯು ತನು ವ ೈಫಲ್ಯದ, ದೌಬಿಲ್ಯದ 

ಮತುು ಸ ೂೇಲ್ುಗಳ ಕಡ ಗ  ದೃಷುಹರಸುವುದನುು ನಲಿಲಸಬ ೇಕು. ಅದು 
ಧ ೈಯಿದಿಿಂದ ಕಾಯಿಮಾಡಲ್ು ಪ್ಾಾರಿಂಭಿಸಬ ೇಕು. 

ಹ ೂೇರಾಟದ ನಡುಮಧ ಯ, ನಾವು ಹಿಿಂದ  ಸರಯಬಾರದು. ನಾವು 
ಧವಜವನುು ಮೇಲ ತುಬ ೇಕು, ತುತೂುರಯನುು ಊದಬ ೇಕು ಮತುು 
ನಮಮ ಜಯವನುು ಘೂೇಷಸಬ ೇಕು! ನಾವು ಪೂಣಿ 

ಜಯಶ್ಾಲಿಗಳಾಗಿದ ಾೇವ ! ನಾವು ಕ್ತಾಸು ಯೆೇಸುವಿನಲಿಲ 
ವಿಜಯಶ್ಾಲಿಗಳಾಗಿದ ಾೇವ ! 

ದಾವಿೇದನು ತನುಲಿಲರುವ ತಿಳಿವಳಿಕ ಯಿಿಂದ ಧ ೈಯಿವಿಂತನಾಗಿದಾನು. 
ಅರಸನಾಗಲ್ು ದಾವಿೇದನನುು ಅಭಿಷ್ ೇಕ್ತಸಲಾಗಿತು. ನಾವು ಸಹ 

ಅಭಿಷ್ ೇಕ್ತಸಲ್ಾಟಿುದ ಾೇವ . ನಶ್ಚಸ್ಹ ೂೇಗುತಿುರುವವರಗ  ಸುವಾತ್ ಿ 

ಸಾರಲ್ು ನಮಮನುು ಅಭಿಷ್ ೇಕ್ತಸಲಾಗಿದ . ಸಭ ಯು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ, 

ದಿಟುವಾಗಿ ಮತುು ಧ ೈಯಿವಾಗಿ ಇರಬ ೇಕು ಏಕ ಿಂದರ  ನಮಮ 
ಆಯುಧಗಳಳ ದ ೇವರ ಮೂಲ್ಕ ಕ ೂೇಟ ಗಳನುು ಕ ಡವಿಹಾಕುವಷ್ುು 
ಬಲ್ವಾಗಿವ . 

ಯೆಹ ೂೇಶುವನ ಮೇಲಿದಾ ಧ ೈಯಿದ ಆತಮ, ಅದಯಪಾವತಿಕನ ಆತಮ 
ಸಭ ಯ ಮೇಲಿದ . ಅರಣಯದಲಿಲ ಅಲ ದಾಡುವುದು ಮುಗಿದುಹ ೂೇಗಿದ . 
ಇದು ನಮಮ ವಾಗಾತು ದ ೇಶವನುು ಸಾವಧಿೇನಪಡಿಸ್ಕ ೂಳಳುವ 

ಸಮಯವಾಗಿದ . ಇದು ದ ೇವರ ವಾಕಯದ ಪಾಕಾರ ನಿಂಬ್ಲಕ ಯಿಿಂದ 

ಕಾಯಿಮಾಡುವ ಸಮಯವಾಗಿದ . ಸೂಚಕಕಾಯಿಗಳಳ ಮತುು 
ಅದುುತಗಳಳ ನಮಮ ಮೂಲ್ಕ ನಡ ಯುತುವ ! ನಾವು ಒಟಾುಗಿ ಶ್ ಾೇಷ್ಠ 
ಆಜ್ಞ ಯನುು ನ ರವ ೇರಸುತ್ ುೇವ  ಮತುು ಅದುುತಕರವಾದ 

ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯ ಮೂಲ್ಕ ಪಾತಿಯಿಂದು ಜ್ೇವಿಗೂ 

ಸುವಾತ್ ಿಯನುು ಸಾರುತ್ ುೇವ . 

ಪರಾಮ್ಶ್ೆಾಗಾಗಿರಭವ ಪಾಶ್ೆುಗಳು 

1. ಸಮೃದಿಧಯ ಕುರತ್ಾದ ಸಿಂದ ೇಶದ ಪಾಮುಖ ಉದ ಾೇಶ ಏನು?  
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2. “ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯ ಆದಯಪಾವತಿಕ ಆತಮ” ಎಿಂದರ ೇನು? 

 

 

3. ತಿಂಡವಾಗಿ ಸುವಾತ್ಾಿಸ ೇವ ಯನುು ಮಾಡಿರುವ ಸತಯವ ೇದದ ವಯಕ್ತುಗಳ ಉದಾಹರಣ ಗಳನುು ಕ ೂಡಿರ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


